
แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง 

พ.ศ.  2552 - 2554 

 

วสัิยทัศน์ 
เป็นองค์กรกลางบริการด้านวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออก 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร 

2. วิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบมีส่วนร่วม 

3. ติดตาม นิเทศและประเมนิผลงานส่งเสริมการเกษตรตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการความรู้ด้านการเกษตร 

2. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรในองค์กร 
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รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 

1. สร้างโอกาสการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

และบริการความรู้ด้าน

การเกษตร 

-  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและ

เกษตรกรมีความพงึพอใจต่อการได้รับ

บริการด้านต่าง ๆ ก่อให้เกดิความม่ันใจ

ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตร และการประกอบอาชพี

การเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสม 

1) ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรท่ี

ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร และ

ความรู้/ วิชาการด้านการเกษตรมี

ความพงึพอใจ 

2) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร

สามารถน าข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับบริการ

ไปใช้ประกอบการตัดสินใจใน

อาชพี 

1)ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะด้านการเผยแพร่ในงาน

ส่งเสริมการเกษตรภายในเขตท่ี

รับผิดชอบ 

2) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ของ

เขตอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) จัดตั้งศูนย์กลางบริการด้าน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการ

งานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้าน

การเกษตร 
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รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 

2. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม

การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร 

 

-  สนับสนุนการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรภาค

ตะวันออก 

1) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบ

ส่งเสริมการเกษตรเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 

2) มีระบบการปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตรที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3) จ านวนอ าเภอท่ีมีการศึกษา/ 

วิจัยรูปแบบการท างาน 

1)ส่งเสริมให้มีการน าระบบ

ส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

2) พัฒนาระบบส่งเสริม

การเกษตรให้มีความสอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลและระบบ

การท างานของจังหวัด 

3) พัฒนาองค์ความรู้ของ

เจ้าหน้าท่ีในด้านการท างานวิจัย 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี

มีการท างานวิจัย 
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รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 

3. เสริมสร้างและพัฒนา

สมรรถนะการท างานของ

บุคลากรในองค์กร 

 

-  เป็นองค์กรที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี 

1) บุคลากรขององคก์รมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

ภารกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

มีเครอืข่าย 

3)  มีการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

1) พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ทัศนคติ ตลอดจนการทักษะท่ี

จ าเป็นตามสมรรถนะท่ีสอดคล้อง

กับภารกจิ 

2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการใน

องค์กร 

4) พัฒนาระบบ  IT   

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/ กิจกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ปี 2552 

ปี 

2553 
ปี 2554 

1. สร้างโอกาสการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

และบริการความรู้ด้าน

การเกษตร 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริม

การเกษตร 

     

     1.1 ด้านพัฒนาบุคลากร     กวฝ. 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ครั้ง/คน 4/86 4/120 4/120  

2) พัฒนาความรู้  และทักษะการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง/คน 2/25 2/90 2/90  

     1.2 ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     กวฝ. 

           1) จัดท าข่าวเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพมิพ ์ ข่าว 12 24 24  

           2) จัดนิทรรศการ  ครั้ง 1 1 1  

     1.3 ด้านการผลิตและให้บริการสื่อโสต     กวฝ. 

           1) บริการสื่อกระจายเสียง (จัดท าข่าว) ข่าว 12 12 12  

           2) ผลิตสื่อสิ่งพมิพ ์ แผน่ 10,000 10,000 10,000  

           3) การเผยแพร่ความรู้ทาง web site ระบบ 1 1 1  

     1.4 ติดตามประเมนิผลการให้บริการ ครั้ง 4 4 4 กยส. 
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แผนปฏิบัติงาน  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/ กิจกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย

นับ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

2. พัฒนาสนับสนุนและ

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ตามระบบส่งเสริม

การเกษตร 

1) วางระบบการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ระบบ 1 1 1 กยส. 

2) ติดตามนิเทศ/ ประเมนิผลการปฏิบัติงานตามระบบ

ส่งเสริมการเกษตร 

ครั้ง 3 3 3 กยส. 

3) พัฒนาความรู้ด้านการวจิัย ครั้ง 1 1 1 กยส. 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยแก่เจ้าหน้าท่ีใน

ภาคตะวันออก 

ร้อยละ  70 80 100 กยส. 

3. เสริมสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะการ

ท างานของบุคลากรใน

องค์กร 

โครงการพัฒนาบุคลากร      

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผน 2 2 2 กวฝ. 

2. พัฒนาความรู้ทักษะตามภารกจิ ครั้ง 4 4 4 กวฝ. 

โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ครั้ง 1 1 1 กยส. 

1) ฝึกอบรมหลักสูตรองคก์รแห่งการเรียนรู้ ครั้ง 1 1 1 กยส. 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในองค์กร 

ระบบ 1 1 1  

3) สร้างเครอืข่ายระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย 6 14 14  

4) พัฒนาระบบ IT เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร ระบบ 1 1 1  
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แผนปฏิบัติงาน  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/ กิจกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย

นับ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

3. เสริมสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะการ

ท างานของบุคลากรใน

องค์กร 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร     ฝบร. 

1) ระบบควบคุมภายใน ระบบ 1 1 1  

2) กิจกรรม 5 ส ระบบ 1 1 1  

โครงการรักษ์สุขภาพ  การกีฬา  และนันทนาการ     กวฝ 

1) เผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี ครั้ง 12 12 12  

2) สนับสนุนการตรวจสุขภาพประจ าปี ครั้ง 1 1 1  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้ง 1 1 1  

4) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ 

 

แห่ง 1 1 1  
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของหน่วยงาน 
             การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  เป็นการวเิคราะห์โดยใช้  SWOT  Analysis    

โดยมีปัจจัยภายใน  คอื  จุดแข็งและจุดอ่อน   ปัจจัยภายนอก  คือ  โอกาสและอุปสรรค 

ปัจจัยภายใน      เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานภายในขององคก์ร  โดยใช้จุดแข็งมาแก้ไข จุดอ่อน  ซึ่งผลการวเิคราะห์ปรากฏ  ดังนี้ 

 จุดแข็ง (STRENGTH)  ตัวแปรภายในท่ีผลทางบวกต่อองค์กร  ตามล าดับความส าคัญ  

1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถหลากหลาย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี  และมีความช านาญเฉพาะด้าน  มีระเบยีบวินัย  

และมีจติส านึกในการท างาน 

2. เจ้าหน้าท่ีท างานใกล้ชิดกับเกษตรกร 

3. งบประมาณและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ 

4. ผูบั้งคับบัญชาให้การสนับสนุนและเข้าใจในการท างาน 

5. มีระบบตรวจสอบภายใน 

 จุดอ่อน (WEAKNESS)  เป็นตัวแปรภายในท่ีมีผลทางลบต่อองค์กรทางลบ  ตามล าดับความส าคัญ 

1. ระบบ  IT  ยังไม่พร้อมในการให้การบริการ  และระบบข้อมูลยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 

2. ระบบการตรวจสอบภายในยังไม่น ามาใช้อย่างจรงิจัง 

3. ภารกจิงานไมส่อดคล้องกับกลุ่มงานและขาดการท างานแบบบูรณาการ  ตลอดจนขาดการแลกเปลี่ยนระบบข้อมูล  และการเรียนรู้กัน

ในองค์กร 

4. การศึกษาวิจัยเพื่อการบริการด้านส่งเสริมการเกษตรยังมีน้อย 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี 

6. ไมมี่แผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและไมต่่อเนื่อง 
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ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานภายนอกขององคก์ร  ที่ไมส่ามารถควบคุมได้  โดยใช้โอกาสท่ีมีให้เกิดประโยชน์       

และหลีกเลี่ยงต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  ผลการวเิคราะห์ปรากฏดังนี้ 

 โอกาส (OPPORTUNITY)  ตัวแปรภายนอกมีผลทางบวกต่อองค์กรตามล าดับความส าคัญ  

1. บทบัญญัติรัฐธรรมนูญก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร  

2. การปฏิรูประบบราชการกอ่ให้เกิดการพัฒนา  และฟื้นฟูข้าราชการ  และสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 

4. มี พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชนเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

5. มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานหรือประชาสัมพันธ์งาน 

6. ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร สถาบันวิชาการหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  และ ภาคเอกชน 

 อุปสรรค (THREAT)  ตัวแปรภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรตามล าดับความส าคัญ 

1. การเมืองมีอ านาจเหนือนโยบาย 

2. การจัดสรรงบประมาณไมต่อบสนองต่อความต้องการ และไมส่อดคล้องกับระยะ เวลาการปฏิบัติงาน  

3. การบริหารจัดการในภารกจิของกระทรวง ฯ  ไมมี่กฎหมายรองรับ  และขาด การบูรณาการในระดับนโยบาย 

 

 

 


