แผนยุทธศาสตรสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
พ. ศ. 2553 – 2555
1. วิสัยทัศน
เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยและไดมาตรฐาน องคกรเกษตรกรเขมแข็งและอยูดีมสี ุข ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ
2.1 ศึกษาพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร และถายทอดเทคโนโลยี การผลิตสินคาและบริการ
ทางการเกษตร
2.2 สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร ใหมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
2.3 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใหมีขีดความสามารถในการผลิตสินคา และใหบริการ
ทางการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แกไขปญหาและใหบริการทางการเกษตร ตามสภาพปญหาความตองการของเกษตรกร
และชุมชนเกษตรอยางเหมาะสม
3. ยุทธศาสตร
3.1 เสริมสรางการผลิตและบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
3.2 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3.3 สงเสริมการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 พัฒนาองคกรและบุคคลากร
4. รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
1.1 เกษตรกรมี
1. เสริมสรางการผลิต
และบริหารจัดการสินคา ความสามารถในการ
เกษตรที่ปลอดภัยและได ผลิตสินคาเกษตรที่
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน
มาตรฐาน
1.2 เกษตรกรสามารถ
ผลิตสินคาจนไดรับการ
รับรองมาตรฐานการ
ผลิต

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของเกษตรกร
เปาหมายทีไ่ ดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน และนําไป
ปฏิบัติตาม (รอยละ 80)
1.2 รอยละของเกษตรกร
เปาหมายที่ผานการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาความตองการของ
เกษตรกร และผูมีสวน
ไดสวนเสีย
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
1.3 ดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่กําหนด ไดแก
1) ถายทอดความรูฯ
2) จัดทําแปลงเรียนรู
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2. เสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว
เกษตรกร องคกร
เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน

3. สงเสริมการผลิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาประสงค
1.3 เกษตรสามารถ
บริหารจัดการปจจัยการ
ผลิต
1.4 เกษตรกรมีศักยภาพ
ในรูปกลุมผูผลิต
1.5 เกษตรกรมีการ
พัฒนากลุม และมีการ
จัดตั้งเครือขายทางดาน
การตลาด

2.1 เกษตรกรสามารถนํา
ความรูภูมิปญญาทองถิ่น
นําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต และ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได

ตัวชี้วัด
1.2 รอยละของเกษตรกร
เปาหมายที่ผานการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
(รอยละ 80)
1.3 รอยละของเกษตรกร
เปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น
(รอยละ 4)
1.4 รอยละของจํานวน
เกษตรกรเปาหมายมีการ
รวมกลุมเพิ่มขึน้
(รอยละ 10)
1.5 จํานวนเครือขาย
การตลาดสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้น (1 เครือขาย/ป)
2.1 องคกรเกษตรกรมี
รายไดเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
(รอยละ 5/ป)
2.2 จํานวนองคกร
เกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนเปาหมายมีการ
พัฒนาระบบการผลิต
และบรรจุภณ
ั ฑ
(3 ผิตภัณฑ/ป)

แนวทางการดําเนินงาน
3) ตรวจประเมิน ตาม
มาตรฐาน GAP/GMP
4) จัดทําแปลงผลิต
เมล็ดพันธุขาว ภายใต
ศูนยสงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชน
1.4 จัดงานจําหนาย
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร
ปลอดภัย /รณรงค
ประชาสัมพันธ

2.1 จัดเวทีเรียนรู ศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหา
ความตองการขององคกร
เกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน
2.2 ถายทอดความรู
2.3 ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ
2.4 สนับสนุนการออม
และการลงทุน
3.1 เกษตรกรมีความรู
3.1 รอยละของเกษตรกร 3.1อบรมเสริมสรางการ
สามารถประยุกตใชหลัก เปาหมายไดรบั ความรู เรียนรูการมีสว นรวม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
และแนวปรัชญา
และพัฒนาเครือขาย
พอเพียงในการดําเนิน
เศรษฐกิจพอเพียงไป
การเกษตร ตามหลัก
ชีวิต และประกอบ
ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
อาชีพการเกษตร
(รอยละ 60)
พอเพียง
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4. พัฒนาองคกรและ
บุคคลากร

เปาประสงค
4.1 บุคคลากรสํานักงาน
เกษตรจังหวัด/อําเภอ มี
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในเกณฑ
มาตรฐานพื้นฐาน
(เกณฑ FL)

ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของบุคลากร
สํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอ มีผลการ
ปฏิบัติงานผานเกณฑชี้
วัดที่กําหนด

แนวทางการดําเนินงาน
4.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
หนวยงานใหทันสมัย
และเหมาะสม
4.2 ฝกอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ตามความตองการของ
เจาหนาที่ รวมกับ
หนวยงานดานการศึกษา
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธของ
บุคคลากร

-45. แผนปฏิบตั งิ านในภาพรวม
ปริมาณงาน
ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางการ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
หนวย ป
ป
ป
นับ 2553 2554 2555
ตัน
60 60 60 กลุมสงเสริมและ
ราย
60 60 60 พัฒนาการผลิต
หลัง
1
1
1

1.โครงการผลิตเมล็ดพันธุขา ว
1.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกร
ผลิตและบริหาร
จัดการสินคาเกษตร 1.2 กิจกรรมสรางโรงคัดแยก
ที่ปลอดภัยและได และทําความสะอาดเมล็ดพันธุ
ไร
1.3 กิจกรรมตรวจติดตาม
มาตรฐาน
แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว
ตัน
1.4 กิจกรรมจัดการ
กระบวนการหลังการเก็บเกีย่ ว
ครั้ง
1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ
และจําหนายเมล็ดพันธุ
2. โครงการสงเสริมการผลิต
และพัฒนาดานการตลาดสินคา
เกษตรปลอดภัยลุมแมน้ําปาสัก
และเจาพระยาตอนลาง
ราย
2.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิต
ดานขาว
2.2 กิจกรรมสงเสริมและ
ครั้ง
พัฒนาเครือขายทางการตลาด
และราคาสินคาเกษตร
กลุม
2.3 กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ
สินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน
เรื่อง
2.4 กิจกรรมศึกษาวิจัยดาน
การตลาดการเกษตร

80

80

80

60

60

60

2

2

2
ฝายยุทธศาสตร
และสารสนเทศ

700

-

-

2

-

-

3

-

-

1

-

-
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โครงการ/กิจกรรม

หนวย ป
ป
ป
นับ 2553 2554 2555

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมและ
3. โครงการสงเสริมการผลิต
พัฒนาการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน
ราย 260 300 500
3.1 กิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรสูระบบรับรอง
มาตรฐาน GAP
ราย 1,800 2,000 2,500
3.2 กิจกรรมเตรียมความ
พรอมเกษตรกรสูระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP
700 1,500 กลุมสงเสริมและ
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการ แปลง พัฒนาการผลิต
ใชปุยเคมีในนาขาวโดยการ
จัดทําคําแนะนํารายบุคคล
5. โครงการผลิตเชื้อราบิวเวอร กลุม
10 10 กลุมสงเสริมและ
เรียปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
พัฒนาการผลิต
6. โครงการผลิตพันธุ
500 500 กลุมสงเสริมและ
ไร
มันสําปะหลังพันธุดีโดยชุมชน
พัฒนาการผลิต
7. โครงการพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง
200 200 กลุมสงเสริมและ
ราย
พันธุ
พัฒนาการผลิต
8. โครงการสงเสริมและ
80 80 กลุมสงเสริมและ
ราย
พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจาก
พัฒนาการผลิต
สารพิษ
9. โครงการพัฒนาการผลิต
100 100 กลุมสงเสริมและ
ราย
ขาวโพดฝกออนเพื่อการ
พัฒนาการผลิต
บริโภคภายในประเทศและการ
สงออก
10. โครงการสงเสริมการผลิต
- 1,000 1,000 กลุมสงเสริมและ
ไร
ขาวโพดหวานเพื่อการสงออก
พัฒนาการผลิต
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โครงการ/กิจกรรม

หนวย
นับ

ป
ป
ป
2553 2554 2555

2. เสริมสรางความ 1.โครงการสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนใน
เขมแข็งของ
กลุมแมบานเกษตรกร
ครอบครัว
46
1.1 กิจกรรมอบรมใหความรู ราย
เกษตรกร องคกร
46
เกษตรกร วิสาหกิจ 1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ราย
3
ผลิต
1.3 กิจกรรมพัฒนาการผลิต
ชุมชน
ภัณฑ
สินคาใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
3
ผลิต
1.4 กิจกรรมพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ
ภัณฑและฉลาก
1.5 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร โรงเรือน 3
โรงเรือนการผลิตใหถูก
สุขลักษณะ
4
ครั้ง
1.6 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผล
2. โครงการพัฒนาองคกร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
200
ราย
2.1 กิจกรรมพัฒนากลุม
สงเสริมอาชีพการเกษตรและ
ผูนํา
30
ราย
2.2 กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุม
แมบานเกษตรกร
130
2.3 กิจกรรมสรางและพัฒนา ราย
ยุวเกษตรกรคลื่นลูกใหม

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

46
46
3

46
46
3

3

3

3

3

4

4
กลุมสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

200

200

30

30

130

130
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ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

หนวย ป
ป
ป
นับ 2553 2554 2555
ครั้ง 17 17 17

2.4 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ
ราย
2.5 กิจกรรมสนับสนุนการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และพัฒนาไปสูแหลงเรียนรู
5. โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว
ราย
5.1 กิจกรรมเกษตรสมบูรณ
เพิ่มพูนสุขภาพแมลูก
จุด
5.2 กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได
3. สงเสริมการผลิต 1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญา
ราย
1.1 กิจกรรมจัดกระบวนการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเกษตร (เกษตรอินทรียว ถิ ี
ชาวบาน)
2. โครงการขยายผลทฤษฎีใหม แปลง
ตามแนวพระราชดําริ จังหวัด
สระบุรี
4. พัฒนาองคกร
และบุคคลากร

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา หนวย
งานตามระบบสงเสริม
งาน
การเกษตร
ราย
2. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูในองคกร

260

260

ผูรับผิดชอบ

260

กลุมสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
70

70

70

1

1

1

217

217

217 กลุมสงเสริมและ
พัฒนาการผลิต

130

130

130 กลุมสงเสริมและ
พัฒนาการผลิต

14

14

14

ฝายยุทธศาสตร
และสารสนเทศ

20

ฝายยุทธศาสตร
และสารสนเทศ

20

20
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ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
หนวย ป
ป
ป
นับ 2553 2554 2555
4. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม ราย
25 25 25 ฝายยุทธศาสตร
สมรรถนะในแตละสาขาวิชาชีพ
และสารสนเทศ

ภาคผนวก
จุดออน (Weakness)
1. สมาชิกกลุมเกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ
2. สมาชิกกลุมขาดความมั่นใจ ไมเชื่อมั่นในตนเอง
3. การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอกลุมเปาหมาย
4. การจัดการตลาดไมดีเทาที่ควร
5. การผลิตสินคาไมตอเนื่อง
6. เจาหนาที่สว นใหญมีหนีส้ ิน
7. เกษตรกรมีความรูมีความเขาใจแตไมนําคําแนะนํา
8. ขาดปจจัยการผลิต (พันธุพืชพันธุดี)
9. ไมมีที่ดินเปนของตนเอง
10. บุคลากรขาดความสามารถและประสบการณ
11. เจาหนาทีข่ าดการนําระบบปฏิบัติงานมาใชอยางตอเนื่อง
12. บุคลากรไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรขาดจิตสํานึกการทํางาน
13. บุคลากรขาดจิตสํานึกการทํางาน
14. ขาดเครื่องมืออุปกรณ IT ที่ทันสมัย
15. เกษตรกรใชสารเคมีในการผลิตพืชมาก
16. ผลผลิตพืชบางชนิดไมมคี ุณภาพ (ออยโรงงาน , ขาวโพดหวาน , มะมวง , พืชผัก)

-9จุดแข็ง (Strength : S)
1. องคกรเขมแข็ง
2. มีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบดานองคกรเกษตรกรเฉพาะดาน
3. มีการจัดการบริการองคกร
4. สรางอาชีพ เพิ่มรายไดสูชมุ ชน
5. สถานที่ใกลตลาด การคมนาคมสะดวก
6. เจาหนาที่มคี วามรู
7. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญการผลิตพืช (ขาว , เห็ด)
8. มีบุคลากรรับผิดชอบครอบคลุมทุกพื้นที่
9. มีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุกตําบล
10. มีระบบการปฎิบัติงาน (ระบบสงเสริมการเกษตร) ชัดเจน
11. มีเครือขายสนับสนุนการปฎิบัติงาน (อาสาสมัคร)
12. มีแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
โอกาส (Opportnnity:O)
1. ภาครัฐ/เอกชน/ทองถิ่น ใหการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาดานการเกษตร
2. นโยบายกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนใหจัดตั้งองคกร
3. พื้นที่เหมาะสมทางดานการเกษตร
4. นโยบายของจังหวัดสนับสนุน
5. มีตลาดรองรับแนนอน
6. มีระบบน้ําชลประทาน
7. มีการสรางมูลคาเพิ่ม
8. มี พรบ. ขาราชการพลเรือนใหม
อุปสรรค (Treat:T)
1. ไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองได
2. เกษตรกรขาดการวางแผนที่ดี
3. ปจจัยการผลิตแพง ตนทุนการผลิตสูง
4. ราคาผลผลิตไมแนนอน
5. ภัยธรรมชาติ

- 10 6. ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ชื่อ นายสถิตย อายุรพรรณ
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท (ที่ทํางาน) 0-3631-9026 (มือถือ) 08-9745-3078
E-mail Adress A-yuraphan@hotmail.com

ลงชื่อ...วิเชียร บุญประสิทธิ์...(หัวหนาหนวยงาน)
( นายวิเชียร บุญประสิทธิ์)
ตําแหนง......เกษตรจังหวัดสระบุรี.....

