
 

กลยทุธที ่1  พัฒนาสมรรถนะการทาํงานของบุคลากรใหสอดคลองกบัภารกิจอยางชัดเจน 

  และตอเนื่อง 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. พฒันา 1. โครงการพฒันา 1.1 จัดทาํแผนการพัฒนาบคุลากร 

บุคลากรตาม

สมรรถนะเพื่อ 

บุคลากร 1.2 พัฒนาความรู ความสามารถ ทัศนคต ิตลอดจน

ทักษะของบุคลากร 

ประสิทธิภาพ  1.3 สงเสริมสนับสนนุการพฒันา ตนเองของ

บุคลากร 

 2. โครงการพฒันา 2.1 ฝกอบรมหลักสูตรองคกรแหงการเรียนรู 

 องคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการแลกเปลี่ยน

ความรูในหนวยงาน 

  2.3 แตงตั้งคณะทํางานพฒันาระบบการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

  2.4 ขยายเครือขายการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน

เรียนรูสูระดับจังหวัด  อําเภอ 

 3. โครงการผลิตและ 3.1 จัดทาํชุดนิทรรศการ 

 ใหบริการสื่อ

โสตทัศนูปกรณ 

3.2 ผลิตรายการวิทยุ รูปแบบ ละคร และสารคดี 

 4. โครงการรักษ

สุขภาพ การกฬีา และ 

4.1 เผยแพรความรู และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สุขภาพที่ด ี

 นันทนาการ 4.2 สนับสนุนการตรวจสุขภาพประจาํปของ

ขาราชการและลูกจาง 

  4.3 สงเสริมสนับสนนุการแขงขันกฬีาเพื่อสุขภาพ

และสืบสานความรัก ความมีน้ําใจตอกนัในการ

ทํางาน 

  4.4 สรางสารสุขภาพ สวนหยอมพืชอาหาร/ยา

สมุนไพร และศาลานนัทนาการ 



  

 
 
กลยทุธที ่2  สนับสนนุและพัฒนาการประชาสัมพันธงานวิชาการและงานสงเสริมการเกษตร 

  ใหเปนปจจุบนัและตอเนื่อง 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. สงเสริมกระบวนการ 1.1 จัดงานวันเกษตรภาค 1. นทิรรศการ 

เผยแพรประชาสัมพนัธของเขต ตะวันออก 2. การประกวด (พืช ผลิตภณัฑ) 

  3. แถลงขาว 

  4. ประชาสมัพันธ 

 1.2 โครงการเผยแพร 1. ผลิตสื่อกระจายเสียง (จัดทําขาว) 

 ประชาสัมพันธ 2. จัดทาํขาวเผยแพรทางสื่อส่ิงพิมพ 

  3. จัดนทิรรศการ 

  4. นาํสื่อมวลชนดูงาน 

  5. ผลิตสื่อส่ิงพิมพ 

 

กลยทุธที ่3  พัฒนาสนับสนุนและสงเสรมิการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. การสงเสริมการใชระบบ

สงเสริมการเกษตร 

1. โครงการสงเสริมการ

ปฏิบัติงานตามระบบสงเสรมิ 

1. วางระบบการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร 

 การเกษตร 2. ติดตาม/ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระบบสงเสรมิ

การเกษตร 

2. พฒันาระบบสงเสริม

การเกษตร 

1. ศึกษาวิจยัการพัฒนาระบบ

สงเสริมการเกษตร 

1. ศึกษา/วิจัยระบบสงเสริม

การเกษตร 

  2. พฒันาระบบสงเสริม

การเกษตร 

 



  

 

 

กลยทุธที ่4  สนับสนนุงานวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) อยางเปนระบบ 

  เพื่อพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. พฒันาขีดความสามารถ 

ดานงานวิจยั 

1. โครงการเพิม่ความรู 

ความสามารถดานการทาํงาน

วิจัยแบบมีสวนรวม 

 

2. สงเสริมการทํางานวิจยั 1. โครงการสงเสริมการทาํงาน

วิจัยแบบมีสวนรวม 

 

 

กลยทุธที ่5  การเสริมสรางการบริหารจัดการองคกรที่ดีเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. เสริมสรางการบริหารจัดการ

ที่ดีในองคกร 

1. พฒันาระบบบริหารจัดการ

ในองคกร 

1. ระบบควบคุมภายใน 

2. กิจกรรม 5 ส 

 2. พฒันาระบบ IT ในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

1. ระบบงานธรุการ 

2. ระบบ GNIS 

3. ระบบเครือขาย IT 

2. เสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูในองคกร 

1. พฒันาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

 

 2. นาํระบบ  IT  เสริมสราง

กระบวนการเรยีนรูในองคกร 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

กลยทุธที ่6  พัฒนากระบวนการบรหิารจดัการดานการเกษตรของชุมชนแบบมีสวนรวม 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิต และขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

1. โครงการสงเสริมและจัดการ

หนึง่ตําบลหนึง่ฟารม  (OTOM) 

1. สงเสริมและจัดการหนึง่ตําบล   

หนึง่ฟารม 

2. วิจยัพัฒนาและ

ส่ิงประดิษฐดานการเกษตร 

1. ศึกษาวิจยัภูมิปญญารวมกับ

ชุมชนการเกษตร (สับปะรด) 

1. ศึกษาทดสอบการเพิม่ผลผลิต

สับปะรดระบบอุตสาหกรรม 

และพัฒนาความรู 2. ศึกษาวิจยัภูมิปญญารวมกับ

ชุมชนการเกษตร (ขาว) 

1. ศึกษาทดสอบการปลูกขาว

แบบ ลมตอซัง 

 3. พฒันาเทคโนโลยกีาร

ศึกษาวจิัยไมผลเศรษฐกิจ  

ปลอดภัยจากสารพิษเสริมสราง

ส่ิงแวดลอม 

1. ศึกษาวิจยัแนวโนมและความ

ตองการของเกษตรกรตอการคา

พืชสวนไดมาตรฐานและ

ปลอดภัย  ไมผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด 

(ทุเรียน มงัคุด เงาะ และมะมวง) 

 4. ศึกษาวิจยัเทคโนโลยี     การ

ผลิต  ตนทุน  ผลตอบแทน การ

ผลิตมันเทศทดแทนนาปรังใน

ภาคตะวันออก 

1. ศึกษาวิจยัเทคโนโลยีการผลิต  

ตนทนุ  ผลตอบแทนการผลติมัน

เทศทดแทนนาปรังในภาค

ตะวันออก 

 5. ศึกษาวิจยัเทคโนโลยี     การ

ผลิต  ตนทุน  ผลตอบแทนการ

ผลิตถั่วเขียวทดแทนนาปรังใน

ภาคตะวันออก 

1. ศึกษาวิจยัเทคโนโลยีการผลิต  

ตนทนุ  ผลตอบแทนการผลติ  ถัว่

เขียวทดแทนนาปรังในภาค

ตะวันออก 

 6. ศึกษาวิจยัเทคโนโลยี     การ

ผลิต  ตนทุน  ผลตอบแทนการ

ผลิตการเกษตรแบบผสมผสาน 

(พืช  ประมง      ปศุสัตว) แบบ

ยั่งยนืในภาคตะวันออก 

1. ศึกษาวิจยัเทคโนโลยีการผลิต  

ตนทนุ  ผลตอบแทนการผลติ

การเกษตรแบบผสมผสาน (พืช 

ประมง ปศุสัตว) แบบยั่งยืนใน

ภาคตะวันออก 



  

 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

3. พัฒนาขีด

ความสามารถดาน      

การผลิต 

1. สงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรที่มาตรฐานและ

ปลอดภัยจากสารพิษ  ตาม

ความตองการของตลาดนอก

เขตชลประทาน 

1. ถายทอดเทคโนโลยีมกีารจัดการดูแล

ศึกษาปาลมน้าํมัน 

2. พฒันาคุณภาพผลผลิตมะพราวน้าํหอม 

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตมะมวงเพื่อการ

สงออก 

4. พฒันาระบบเตือน

ภัยและบริหารความ 

1. สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพ 

การผลิตไมผลที่สําคัญในภาค 

1. อบรมเสริมสรางจิตสํานึกในการสรางและ

ดูแลทรัพยากรน้ําแบบมี  สวนรวม 

เสี่ยง ตะวันออก 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ปญหาและ

แนวทางในการปองกันแกไขไมผล เพื่อเขาสู

ฤดูแลงแบบบูรณาการ 

  3. ประชุมวางแผนเตรียมการ  การจัดสวน

ผลไมในฤดูรอน 

  4. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการปฏิบัติดูแล

สวนไมผลในฤดูรอน 

  5. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการใหน้าํและ

การจัดการน้ําในสวนผลไมแบบประหยัด 

 2. สงเสริมและพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงดานการ

ผลิตการตลาดสินคาเกษตร

ระดับเกษตรกร 

1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “แนว

ทางการแกไขปญหาการจัดการน้าํในสวนไม

ผลของภาคตะวันออกอยางยั่งยนื” 

 3. พฒันาและสงเสริมระบบ

เตือนภัยอารักขาพืชไร  พืช

สวน  พืชผักเศรษฐกิจพนภัย

แลง 

1. สัมมนารวมทุกสวนจัดทาํแผนหลกัทีเ่นน

แผนเชิงรุก 

2. ฝกอบรมเตรียมความพรอมและซักซอม

แผนเชิงรุก 

  3. ประชุมหารอืแกนนาํคณะทํางานแกไข

ปญหาภัยแลง 

  4. รณรงคประชาสัมพนัธ 
 



  

 
 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

5. พฒันาขีด

ความสามารถดาน

การผลิตการตลาด 

1. สงเสริมการผลิตสินคา

เกษตร ปลอดภัยจากสารพษิ  

ตามความตองการของตลาด 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลการใช

สารชีวภาพ และสารชีวภัณฑในสวนไมผล

ของเกษตรกรภาคตะวันออก 

 นอกเขตชลประทาน 2.อบรมและสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  เร่ือง  

การวิเคราะหและการปองกันศัตรูไมผลที่

สําคัญ โดยการบริหารศัตรูพืชชีวภาพ 

  3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเชื่อมโยง

ระบบตลาดกบัการประมาณการผลผลิตไม

ผล 

  4. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการใชสาร ชวี

ภัณฑในการผลิตไมผล 

 2. สงเสริมการผลิตพืชตระกลู

ถั่วเศรษฐกิจทีไ่ดมาตรฐาน

และปลอดภัยนอกเขต

ชลประทาน 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง หนาที ่ 

เกษตรกร  และผูแทนชมุชนการเกษตร 

2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการคณะทาํงาน

และวิทยากรหลักสูตรทุกภาคสวนเกีย่วของ

จัดทําแผนเชิงรุก 

 3. สงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรที่ไดมาตรฐานและ

ปลอดภัย  โครงการสงเสริม

การผลิตสินคาเกษตรอินทรยี 

1. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 



  

กลยทุธที ่7  พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการดานวิสาหกิจชุมชน 

 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1. สงเสริมและพัฒนาความรู

ดานวิสาหกิจชุมชน 

1. สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดทําวิสาหกจิชุมชนตนแบบ 

1. จัดเวทีการจัดทําแผนพฒันา

วิสาหกิจชุมชน 

 2. สงเสริมความรูดานการ

บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

 

 3. พฒันาความรู

ความสามารถดานวิสาหกิจ

ชุมชนแกเจาหนาที ่

 

 4. สงเสริมและพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิน่ 

 

2. สงเสริมและพัฒนาการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

1. สงเสริมและสนับสนุน

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 

 2. ศูนยขอมูลวิสาหกิจชุมชน  

 


