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แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ผลักดันให้ทุกหน่วยงานในระดับกอง ส านัก ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ (กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์
ปฏิบัติการ) มีการพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม และ    
มีความต่อเนื่อง 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม 

แนวทางการขับเคลื่อน 
 1.  กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งให้ทุกหน่วยงาน (กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ) ด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
 1.1  เจตนารมณ์ของการด าเนินการเรื่องนี้ เพ่ือให้หน่วยงานระดับต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ใช้วิธีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการท างานและพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีทิศทางที่ชัดเจน 
มุ่งเน้นท าในเรื่องหลักๆ เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ    
ท าให้เกิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรในทุกระดับ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Oraganization) 
 1.2  การด าเนินการเรื่องนี้ไม่ควรเพ่ิมภาระงานให้กับหน่วยงานต่างๆ มากนัก ควรค่อยๆ ปลูกฝังและ
ซึมซับให้เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนฐานการปฏิบัติงานปกติประจ าของบุคลากร ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดย
ด าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและหวังผลในระยะยาว 
 1.3  แนวทางท่ีก าหนดไว้นี้พยายามไม่ให้มีความซับซ้อน และให้อิสระหน่วยงานในการที่จะพัฒนาและ
ประยุกต์การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตนเอง ไม่ติดยึดกับรูปแบบหรือต าราเล่มใดเล่มหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้มี
กระบวนการในเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และคาดหวังว่าจะเกิดการพัฒนาต่อเนื่องและต่อยอดต่อไป       
ในแต่ละหน่วยงาน 
 2.  กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน   
ที่ได้จัดท าขึ้นในปีที่ผ่านมาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
โดยให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1  หัวหน้าหน่วยงานต้องมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบหลักในการด าเนินการขับ เคลื่อน             
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ชัดเจน ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักจะมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและผลักดันให้เกิด     
การด าเนินงานต่อไป     
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  2.2  ในกรณีของหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา ให้หน่วยงานเร่งรัดจัดท า  
แผนยุทธศาสตร์ โดยให้จัดตั้งทีมด าเนินการในการรวบรวมศึกษาข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน  และยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีการบูรณาการแผนร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร นโยบายกรมส่งเสริม
การเกษตร ในเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบาท และสร้างอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้จัดการ
การเกษตรในพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการท างานในรูปแบบ MRCF system นโยบาย Zoning นโยบาย Smart Farmer 
และ Smart Officer รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนชุมชน แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ/จังหวัด แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน แผนยุทธศาสตร์รายสินค้า รวมถึงข้อมูล
ทางเลือกโครงการและทางเลือกเทคโนโลยี แล้วน ายกร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบเบื้องต้นในการ
น าไปใช้หารือร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเวทีต่างๆ  ทั้งในระดับชุมชน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด หรือการประชุม
ประจ าเดือน จากนั้นน าข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานให้ตรงกับ  
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม รวมถึงเป้าหมายของกรมฯ 
  2.3  ในกรณีของหน่วยงานที่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมาแล้ว ให้มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ รวมถึง
เป้าหมายของกรมฯ โดยมีแนวทางการทบทวนปรับปรุงเช่นเดียวกับข้อ 2.2 
  2.4  ในการจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ต้องมีการประชุมหารือ
ร่วมกันภายในหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องร่วมด้วย 
  2.5  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น หัวใจส าคัญคือเรื่องของวิธีคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยเลือกงานหรือ
ภารกิจที่ต้องการมุ่งเน้นและทีจ่ะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้งบประมาณและบุคลากรที่หน่วยงานมีอยู่ ต้องบูรณาการคน งาน เงิน และเลือกใช้กลยุทธ์หรือ
วิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามท่ีมุ่งหวัง 
 3.  กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรมที่พร้อมจะด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2558 ภายใต้สภาพแวดล้อมและข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เช่น งบประมาณ บุคลากร และปริมาณงานที่มีอยู่ เป็นต้น  
 4.  กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้คัดเลือกตาม
ข้อ 3 ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 5.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
 6.  รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งกรมส่งเสริมการเกษตร (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 
 7.  กองแผนงานให้ค าปรึกษาแนะน า ซึ่งกอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ สามารถขอค าปรึกษา
แนะน าการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานได้ที่กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน โทร. 0-2940-6026 
หรือ 0-2579-0121 ต่อ 242 หรือ Email Address : plan20@doae.go.th หรือ plan0303@hotmail.com  

mailto:plan20@doae.go.th
mailto:plan0303@hotmail.com
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 8.  กองแผนงานรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานจากแบบสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน     
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอผู้บริหาร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. เจ้าหน้าที่ของกอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนยุทธศาสตร์    
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริง 
          2. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ    
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเองได้ 
          3. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติงานในรายกิจกรรมต่อไป 
          4. เกิดการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ในทุกหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมฯ  ทราบความก้าวหน้า
และผลการด าเนินงาน      

       8. กองแผนงาน 

          รวบรวมรายงาน 

         และสรุปเสนอกรมฯ 

เสนอ กรมฯ 

7. กองแผนงาน 

  ให้ค าปรึกษา 

      แนะน า     

1. กรมฯ แจ้งให้ทุกหน่วยงาน 

     ด าเนินการขับเคลื่อน 

     แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ 
    มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลัก 
    และท าการทบทวนปรับปรุง 
    แผนยุทธศาสตร์        

3. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ 
    คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรม 
    อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม  
    เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2558    

5. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ 
    ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  
    และผลักดัน สนับสนุน  
    ติดตาม/ก ากับ 

4. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ 
    จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

 

6. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ 
    รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

    ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 



5 
 

 

แผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน (กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 
58 

1. กรมฯ แจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

             กผง. 

2. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักและท าการทบทวนปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ 

             กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย ์

3. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ คัดเลือกโครงการ
หรือกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือด าเนินการในปี 2558 

             กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย ์

4. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ จัดท าแผน
ปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ที่เลือก
ด าเนินการ 

             กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย ์

5. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน และผลักดัน สนับสนุน ติดตาม/
ก ากับ 

             กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย ์

6. กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ รายงานผล 
การด าเนินการขับเคลื่อนฯ ภายในวันที่ 15 
ตุลาคม 2558 

            * กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย ์

7. กองแผนงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า              กผง. 
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แบบฟอร์ม 
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แผนยุทธศาสตร์ของ................................................ 

พ.ศ. 255... – 255... 
1. วิสัยทัศน์ 
     ............................................................................................................................. ................................................ 
     ............................................................................................................................. ................................................ 

2. พันธกิจ 
 2.1 ................................................................................................................................................................... ... 
 2.2 .......................................................................................................................... ............................................ 
 2.3 ............................................................................................................................. ......................................... 

3. ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) 
 3.1 ....................................................................................................................................... ............................... 
 3.2 .............................................................................................. ........................................................................ 
 3.3 ............................................................................................................................. ......................................... 

4. รายละเอยีดประกอบยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. .................................... 1. .................................... 1. .................................... 

2. .................................... 
- ………………………………… 
- ………………………………… 
- ………………………………… 

 2. .................................... 1. .................................... 
2. .................................... 

- ………………………………… 
- ………………………………… 
- ………………………………… 

2. .................................... 1. .................................... 1. .................................... 
2. .................................... 

- ………………………………… 
- ………………………………… 
- ………………………………… 

5. แผนปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์  
(กลยุทธ์) 

โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

1. ……………………. 1. ……………………………………… 
 

     

 2. ……………………………………… 
 

     

2. ……………………. 1. ……………………………………… 
 

     

 2. ……………………………………… 
 

     

 

แบบฟอร์มที่ 1 
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แผนปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ที่เลือกด าเนินการ ปี 2558 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ กอง/ส านัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์................... 
 

ยุทธศาสตร์ และ 
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอน/ 
วิธีการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

แผนการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

แบบฟอร์มที่ 2 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

หน่วยงาน.................................................................. 
 

กรุณากาเครื่องหมาย  ในช่อง (    ) และ กรอกข้อมูลในช่อง………………… 

1. ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1.1 จัดท า ทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  (      ) (      ) (      ) 
1.2 คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
(      ) (      ) (      ) 

1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่เลือก (      ) (      ) (      ) 
1.4 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุกโครงการ/กิจกรรมที่เลือกด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ..................ของ

เป้าหมาย (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ................เดือน........................................  2558) 
 

2. ผลการเปลี่ยนแปลงหรือประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................... .......................................................................................................... ....... 

3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการขับเคลื่อน 
...................................................................................................... ................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................... ............................................ 

4. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................(หัวหน้าหนว่ยงาน) 
(.............................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
 

แบบฟอร์มที่ 3 
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