กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร (Road Map)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พุทธศักราช 2553-2556

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
กรมสงเสริมการเกษตร

กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร (Road Map)
สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิสัยทัศน (Vision)
เศรษฐกิจพอเพียงนําหนา วิทยาการเกษตรกาวไกล เพื่อวิถีไทย ในวิถีโลก

พันธกิจ (Mission)

เกษตร

1. สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
2. ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสมกับชุมชนเกษตรในพื้นทีใ่ หมีศักยภาพในการผลิตสินคา
3. ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรอยางมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิถีของ
ชุมชนปจจุบัน เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ยืนหยัดดวยตนเองตามกระแสโลกาภิวัฒน
2. สงเสริม กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร เพื่อพัฒนาองคกรการเกษตร เครือ ขายและ
ชุมชนใหสอดคลองกับนโยบายกรมสงเสริมการเกษตรและตามความตองการของทองถิ่น
3. เสริมสรางความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม อยางมีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีตนทุนคุมคาแกการจัดการ
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ

อํานาจหนาที่ (Empowerment)
1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร และองคกรเกษตรกร
2. สงเสริมอาชีพการเกษตรกรรม องคความรูก ารจัดการผลิต ผสานกับนวัตกรรมเขากับภูมิปญญาทองถิ่น
โดยเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ใหมคี วามสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดมีบัญญัติในกฎหมาย หรือหนวยงานตนสังกัดมอบหมาย ดวยความถูกตอง
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และโปรงใส

นโยบาย
วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร

พันธกิจ (Mission)
เปาประสงค (Goal)

กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง (ป 2553-2556)
เศรษฐกิจพอเพียงนําหนา วิทยาการเกษตรกาวไกล เพื่อวิถีไทย ในวิถีโลก
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิถีของ
ชุมชนปจจุบัน เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ยืนหยัดดวย
ตนเองตามกระแสโลกาภิวัฒน

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2

ส ง เสริ ม กลุ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สถาบั น
เกษตรกร เพื่อพัฒนาองคกรการเกษตร เครือขายและ
ชุมชนใหสอดคลองกับนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร
และตามความตองการของทองถิ่น

สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
เพื่อใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร
สามารถบริหารจัดการอยางมีระบบ ตอเนื่อง และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPIs)

2 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด

กลยุทธการพัฒนา

พัฒนาเกษตรกร/องคกรเกษตรโดยใช
กระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ปรับใชใหเหมาะสมกับทองถิ่น โดยให
เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

พัฒนาองคเกษตรกร,กลุมเกษตรกร,
วิสาหกิจชุมชน,แมบานสายใยรักฯ,
แมบานเกษตรกร, กลุมสถาบันเกษตรกร
โดยใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธการพัฒนา

- ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะหฯ

- สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตร

- สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4

เสริมสรางความสามารถของเกษตรกร ในการ
ผลิ ต อาหารที่ ป ลอดภั ย ต อ ผู บ ริ โ ภค โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อยางมีประสิทธิภาพใน
การผลิตที่มีตนทุนคุมคาแกการจัดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเกษตร
ใหมีประสิทธิภาพ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
กับชุมชนเกษตรในพื้นที่ใหมีศักยภาพในการผลิต
สินคาเกษตร

ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรอยาง
มีคุณภาพ สินคาเกษตร

เพื่อใหเกษตรกรมีองคความรู ผสานกับนวัตกรรมเขา
กับภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีความสามารถในการผลิต
และจัดการสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อใหเกษตรกรไดรับบริการตรงตามความ
ตองการอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และโปรงใส

4 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด

1. พัฒนาและเสริมสรางความพรอมเกษตรกรเขา
สู ระบบ GAP
2. สงเสริมเกษตรกรใหไดรับรอง GAP
3. สงเสริมการปลูกผัก Hydroponics
4. ใหเกษตรกรไดรับการบริการและคําแนะนํา
ทางวิชาการ และแกไขปญหา ในการประกอบ
อาชีพอยางทันทวงที และถูกตอง

ใชกระบวนการ และกลไกการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ให
เกษตรกรไดรับการบริการอยางทั่วถึง
และเปนไปตามความตองการ

- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน
- สงเสริมการปลูกผัก Hydroponics

- ระบบสงเสริมการเกษตร
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืช
เศรษฐกิจ
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- การเผยแพรความรู

Strategy Map สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
วิสัยทัศน (Vision) เศรษฐกิจพอเพียงนําหนา วิทยาการเกษตรกาวไกล เพื่อวิถีไทย ในวิถีโลก
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4

สงเสริมกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร
เพื่ อพั ฒนาองคก รการเกษตร เครื อข า ยและชุม ชนให
สอดคลองกั บ นโยบายกรมสงเสริ ม การเกษตรและตาม
ความตองการของทองถิ่น

เสริมสรางความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตอาหารที่
ปลอดภั ย ตอ ผู บ ริ โ ภค โดยใชเ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสม
อยา งมีป ระสิท ธิ ภ าพในการผลิ ตที่มี ตน ทุนคุ ม ค าแก ก าร
จัดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเกษตร
ใหมีประสิทธิภาพ

ครอบครัวเกษตรกรมีภูมิคุมกัน สรางความ
เขมแข็ง ลดรายจาย ลดความเสี่ยง ทําใหมี
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร

สมาชิกองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
ผูนําเกษตรกร ไดพัฒนาคุณภาพ เกิดความ
เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุม พึ่งพา
ตนเองได

มีสินคาเกษตรปลอดภัย และไดมาตรฐาน โดย
ที่เกษตรกรสามารถแกไขปญหาการประกอบ
อาชีพการเกษตรไดทันเวลา

องคกรเกษตรกร สถาบันเกษตรกรบริหารงาน
ไดเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
กอใหเกิดรายไดที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกษตรกรสามารถนําองคความรูที่ไดรับไป
ประยุกตและปรับใชในการทํากิจกรรมทางการ
เกษตรของตนเองได

ผูนําองคกรเกษตรและเครือขายอาชีพทาง
การเกษตร มีความรู ความสามารถในการ
วางแผน บริหารจัดการองคกร มีแผนบริหารที่ดี

ปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐาน ทําใหลดตนทุน
การผลิต การปองกันศัตรูพืชปลอดภัยตอผูผลิต/
ผูบริโภค/สิ่งแวดลอม ลดปญหาสารเคมีตกคางเกิน
มาตรฐานที่กําหนด

กลุมเปาหมายไดรับการบริการตามระบบสงเสริม
(ศบกต., ทพศ., การบริหารงบประมาณ,
ขอมูลความรู) ที่ตรงตามความตองการ

เกษตรกรเกิดกระบวนการเรียนรู โดยมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง
และถือปฏิบัติใชในภาคการเกษตร

เกษตรกรมีความสามารถวางแผน และบริหาร
จัดการองคกร โดยผานกระบวนการกลุมและ
เครือขายอาชีพ

เกษตรกรมีความรู และเตรียมสูเขากระบวนการ
รับรอง GAP, ไดรับการสงเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัยและนําความรูทางวิชาการไปปฏิบัติได
ถูกตอง, แกไขปญหาไดทันเวลาอยางถูกตอง

ใชระบบ และกลไกในการบริหารงานสงเสริม
การเกษตร (ศบกต., ทพศ., การบริหารงบประมาณ
, ขอมูลความรู) ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
เปนไปตามความตองการของเกษตรกร

เสริมสรางความเขมแข็ง โดยเนนการพึ่งพา
ตนเอง

. พัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร ผูนําเกษตรกร

พัฒนาสมรรถนะเกษตรกรใหผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน เกิดความยั่งยืนในการ
ผลิต และปลอดภัยตอสงแวดลอม

พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการ
ความรู

คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพผลตาม
ยุทธศาสตร

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิถีของชุมชน
ปจจุบัน เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ยืนหยัดดวยตนเองตาม
กระแสโลกาภิวัฒน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2

การพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1

โดยผานกระบวนการเรียนรู กระบวนการเวที
ชุมชน และกระบวนการ Balanced Scorecard

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ. 2553-2556
วิสัยทัศน (Vision)
คานิยม

เศรษฐกิจพอเพียงนําหนา วิทยาการเกษตรกาวไกล เพื่อวิถีไทย ในวิถีโลก
มุงมันบริการ ทีมงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผูนําการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ใหสอดคลองกับนโยบายกรมสงเสริม
การเกษตร และตามวิถีของชุมชนปจจุบัน
2. ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสมกับชุมชนเกษตรในพื้นที่
3. ใหบริการและสงเสริมอาชีพการเกษตรอยางมีคุณภาพ เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่กาวยืนหยัดดวยตนเองตาม
กระแสโลกาภิวัฒน

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสริมสรางความสามารถในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค อยางมีประสิทธิภาพในการผลิต ที่มี
ตนทุนคมคาแกการจัดการ
3. สงเสริม กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร เพื่อพัฒนาองคกรการเกษตร เครือ ขายและ
ชุมชน

เปาหมาย (Goal)

1. เพื่อใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบล
สามารถบริหารจัดการอยางมีระบบ ตอเนื่อง และมีคุณภาพ
2. เพื่อใหเกษตรกรมีองคความรู ผสานกับนวัตกรรมเขากับภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีความสามารถในการผลิต
และจัดการสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเกษตรกรไดรับบริการตรงตามความตองการอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และโปรงใส

ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตร กระทรวง/กรม/จังหวัด/สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ป 2553-56
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตร
2. ยุทธศาสตรพัฒนาสินคาเกษตร
3. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

กรมสงเสริมการเกษตร
1. ยุทธศาสตรการตอบสนองตอ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
2. ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร องคกรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตรกร
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิต
และจัดการสินคาเกษตร
5. ยุทธศาสตรการใหบริการทาง
การเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร
6. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธฺภาพ
การบริหารจัดการ

จังหวัดสมุทรปราการ
1. เสริมสรางศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางเมืองใหนาอยูอยางยั่งยืน
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ดาน Logistics
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
5. การรักษาดุลยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

สํานักงานเกษตรจังหวัด
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสรางความเขมแข็งของ
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร
องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
การจัดการสินคาเกษตร
พัฒนาองคกร บุคลากร
กระบวนการทํางานและการ
ใหบริการทางการเกษตร

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
1. สง เสริ ม และพั ฒนาการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล
2. เสริมสรางความสามารถในการ
ผ ลิ ต อ า ห า ร ที่ ป ล อ ดภั ย ต อ
ผูบริโภค อยา งมีประสิทธิภ าพ
ในการผลิต ที่มีตนทุนคุมคาแก
การจัดการ
3. สงเสริมกลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน สถาบันเกษตรกร เพื่อ
พั ฒ น า อ งค ก ร ก า ร เ ก ษ ต ร
เครือขายและชุมชน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
สงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลตามวิถีของชุมชนปจจุบัน
เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ยืนหยัด
ดวยตนเองตามกระแส
โลกาภิวัฒน
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2
สงเสริมกลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุม ชน สถาบันเกษตรกร เพื่ อ
พั ฒ น า อ ง ค ก ร ก า ร เ ก ษ ต ร
เครือขายและชุมชนใหสอดคลอง
กั บ น โ ย บ า ย ก ร ม ส ง เ ส ริ ม
กา ร เ กษ ต ร แ ล ะ ต า ม ควา ม
ตองการของทองถิ่น

เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ
และสมารถประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
การเกษตร

เกษตรไดรับไดรับการสงเสริมมี
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชไมนอย
กวารอยละ 20

1. เสริมสรางการเรียนรู การมีสวน
รวมและพัฒนาเครือขายเกษตร
2. การประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการสงเสริม
การเกษตร

1.โครงการขับเคลื่อนหลัก
จนท.สนง.กษอ.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตร
2. โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ

1.เสริมสรางการเรียนรูการมีสวน
รวมและ พัฒนาเครือขาย
2. บูรณาการงานสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชน

1. โครงการสงเสริมและพัฒนา จนท.สนง.กษอ.
องคกรเกษตรกร
2. โครงการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
3.โครงการสรางและพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ(สายใยรักฯ)

เกษตรกร และครัวเรือนเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ไดรับ
การเสริมสรางความเขมแข็ง มี
ความสามารถบริหารจัดการกลุม
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถทําแผน/วิเคราะหปญหา
สามารถใชกระบวนการ
Balanced Scorecard

1. สมาชิกสถาบันเกษตรกร

องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน มีความสามารถในการทํา
กิจกรรมรวมกัน และสามารถ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันเปน
เครือขาย สามารถทําแผน/
วิเคราะหปญหา
2. กลุมวิสาหกิจชุมชน
สามารถกําหนดแนวทางและจัดทํา
แผนกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยใช
กระบวนการ Balanced
Scorecard อยางถูกตอง

โครงการ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3
เสริ ม สร า งความสามารถของ
เกษตรกร ในการผลิตอาหารที่
ปลอดภัยตอ ผูบริโ ภค โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อยาง
มีป ระสิท ธิ ภ าพในการผลิต ที่ มี
ตนทุนคุมคาแกการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
การเกษตรใหมีประสิทธิภาพ

เกษตรกรมีขีดความสามารถใน
การผลิตและจัดการสินคาเกษตร
ไดอยางปลอดภัยและได
มาตรฐาน

1. เกษตรกรมีความรู ผานการ
ประเมินแปลงเบื้องตนและไดรับ
การรับรองมาตรฐาน GAP
2. ผลผลิตเกษตรกรมีการเพิ่ม
มูลคา

1. เพิ่มขีดความสามารถในการ 1. โครงการสงเสริมการผลิต
บริหารจัดการ กระบวนการผลิต สินคาเกษตรปลอดภัยและได
และจัดการสินคาเกษตร
มาตรฐาน
2. เพิ่มมูลคาของผลผลิตทาง
การเกษตร

1. มีขีดความสามารถและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร
2. บุคคลเปาหมายไดรับความ
พึงพอใจในการไดรับความ
ชวยเหลือและบริการจากการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร

1. หนวยงานมีคะแนนผล
ประเมินองคกรตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ไมต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด
2. ผูรับบริการไมนอยกวา 80
% มีความพึงพอใจกับการ
บริการทางการเกษตร และการ
ใหความชวยเหลือตางๆ ที่
ไดรับการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร

1. พัฒนาสมรรถนะการทํางาน
ของบุคลากร
2. พัฒนาระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
3. สรางโอกาสในการเขาถึง
การบริการทางการเกษตร

ผูรับผิดชอบ
จนท.สนง.กษอ.

- ระบบสงเสริมการเกษตร
จนท.สนง.กษอ.
- ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจํา
ตําบล
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู
ปลูกพืชเศรษฐกิจ
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- การเผยแพรความรู

Road Map สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทางการเกษตร
1. อบรม เจาหนาที่
2. ทําคูมือเอกสารเผยแพร
3. กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

จัดเก็บขอมูล

พัฒนาเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาองคเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

1. รวบรวมเกษตรกร / กลุม
2. ถายทอดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
3. จัดทําแปลงเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริมการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อใชการควบคุมศัตรูพืช
เพื่อลดรายจาย
5. ฝกอาชีพเสริมเพิ่มรายได/ทําผลิตภัณฑใชเองในครัวเรือน
6. วิเคราะหปญหา/ศักยภาพ
7. ศึกษาดูงานจากที่มีความสําเร็จ

พัฒนาเครือขายเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรผูไมประสบความสําเร็จ

เกษตรผูประสบความสําเร็จ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

Road Map สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร
เกษตรกรกร

ครอบครัวเกษตรกร

จัดเก็บขอมูล

องคกรเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชน

-ขึ้นทะเบียน

-กําหนดทิศทาง
-วางแผนการดําเนินงาน
-จัดกระบวนการเรียนรู
-บริหารองคกร/กลุม/สมาชิก
-กระบวนการจัดการสินคา/บริการ
-ประเมินศักยภาพ

วิเคราะหองคกรดวยSword
Analysis โดยใช
Balanced Scorecard

การรวมกลุมอาชีพ

ระดับดี

ปานกลาง

ปรับปรุง

เพื่อพัฒนาองคกร

ถายทอดความรู

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนวยงานทางวิชาการ
หนวยงานสงเสริม
องคกรทองถิ่น
ภาคเอกชน
เครือขายชุมชน
อื่นๆ

สงเสริมและสนับสนุน
นําเสนอคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนไดรับสงเสริมและสนับสนุนจนพึ่งพาตนเองได

Road Map สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3
เสริมสรางความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รับสมัครเกษตรกร/
กลุมเปาหมาย

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

1. อบรมเจาหนาที่
2. ทําคูมือ การปฎิบัติงาน
3. โรงเรียนเกษตรกร
4. จัดเวทีชุมชน
5. วิเคราะห Sword Analysis
โดยใชกระบวนการ Balanced
Scorecard

พัฒนาเกษตรกรเพื่อผลิตพืชปลอดภัย
1. รวบรวมกลุมเกษตรกรโดยใชกระบวน
การโรงเรียนเกษตรกรเพื่อถายทอด
2. จัดทําแปลงเรียนรูสาธิต
3. จัดทําแปลงติดตามสถานการณ Pest
4. สงเสริมเกษตรกรผลิต Pesticides
จากชีวภัณฑใชเองเพื่อลดตนทุน
5. ขอรับการสนับสนุนจาก อปท.
6. วิเคราะห Sword Analysis
โดยใชกระบวนการ Balanced
Scorecard ศึกษาศักยภาพการผลิต
7. ศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จดานนี้

พัฒนาเกษตรกรสู GAP

พัฒนาเครือขายและตลาด

1. จัดกลุมใหคําปรึกษา
2. ตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
3. สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเมินเพื่อออกใบรับรอง GAP

1. ตลาดเคลื่อนที่
2. ตลาดถาวร

เปาหมายเกษตรกร 150 ราย
ผลิตพืชปลอดภัย

เกษตรกรไดรับรอง GAP 30 ราย

Road Map สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. อบรมเจาหนาที่
2. ทําคูมือ การปฎิบัติงาน
3. โรงเรียนเกษตรกร
4. จัดเวทีชุมชน
5. วิเคราะห Sword Analysis
โดยใชกระบวนการ Balanced
Scorecard

กรมสงเสริมการเกษตร

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

สํานักงานเกษตรจังหวัด

1. จัดกลุมใหคําปรึกษา
2. ตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
3. สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเมินเพื่อออกใบรับรอง GAP

คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดฯ
1. รวบรวมกลุมเกษตรกรโดยใชกระบวน
การโรงเรียนเกษตรกรเพื่อถายทอด
2. จัดทําแปลงเรียนรูสาธิต
3. จัดทําแปลงติดตามสถานการณ Pest
4. สงเสริมเกษตรกรผลิต Pesticides
จากชีวภัณฑใชเองเพื่อลดตนทุน

5. ขอรับการสนับสนุนจาก อปท.
6. วิเคราะห Sword Analysis
โดยใชกระบวนการ Balanced
Scorecard ศึกษาศักยภาพการผลิต
7. ศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความ
สําเร็จดานนี้

เกษตรกร

