
แผนกลยุทธ
การเผยแพร�ประชาสัมพันธ
 กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 

พ.ศ. 2557-2559 
 
 
 

1. วิสัยทัศน� 
  เป�นสื่อกลางในการสร�างความเข�าใจ และเผยแพร"ข"าวสารและประชาสัมพันธ�งานโครงการพระราชดําริ
และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตรออกสู"สาธารณชนโดยผ"านสื่อทุกรูปแบบ 
สร�างสัมพันธ�อันดีระหว"างหน"วยงาน เพ่ือให�การพัฒนางานเป�นไปอย"างมีประสิทธิภาพ 
 
2. การวิเคราะห�งานด�านการประชาสัมพันธ�ของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ แบบ SWOT METRIX เพ่ือ
เสนอกลยุทธ�ในการแก�ไขป?ญหา 
 

จุดแข็ง โอกาส 
S1 : หน"วยงานมีคณะทํางานด�านการประชาสัมพันธ� 
      ท่ีชัดเจน 

O1 : กรมมีนโยบายให�ความสําคัญกับการ 
       ประชาสัมพันธ�และพร�อมสนับสนุน 

S2 : ผู�บริหารมีประสบการณ�เป�นนักยุทธศาสตร�ใช� 
      หลักการบริหารแบบมีส"วนร"วมพร�อมเป�น 
      ท่ีปรึกษา 

O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถ"ายทอดเทคโนโลยีท่ีทํา 
       หน�าท่ีโดยตรงในงานด�านการเผยแพร" 
       ประชาสัมพันธ� 

S3 : สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของหน"วยงานท่ีให� 
      ความสําคัญกับการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� 

O3 : งานโครงการพระราชดําริมีแนวทางการ 
      ดําเนินงานท่ีชัดเจนเป�นรูปธรรม 

S4 : บุคลาการส"วนใหญ"ของหน"วยงานพร�อมท่ีจะรับ 
      การพัฒนาและฝHกทักษะงานด�านประชาสัมพันธ� 

O4 : งานโครงการพระราชดําริและการส"งเสริม 
      การเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีช"องทางในการนําเสนอ 
      ผลงานท่ีหลากหลาย 

 O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม" เช"น เว็บไซต� ทีวี มือถือ  
      แอพลิเคชั่น ช"วยให�การทํางานสะดวกรวดเร็ว 
      และงานต"อการประชาสัมพันธ� 

 O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือข"ายออนไลน�เพ่ือ 
      การสื่อสารอย"างกว�างขวางมากข้ึนในทุกระดับ 

 
 

 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�เชิงรุก (SO) ดังนี้ 
 1. ยกระดับงานโครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส"งเสริม
การเกษตรให�เป�นท่ีรู�จัก วิเคราะห�จากจุดแข็งในด�านยุทธศาสตร�ของหน"วยงานท่ีให�ความสําคัญกับการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ� และมีผู�บริหารมีประสบการณ�เป�นนักยุทธศาสตร�ท้ังในระดับส"วนกลางและส"วนภูมิภาค 
ประเมินกับโอกาสท่ีงานโครงการพระราชดําริมีแผนหรือแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีโอกาสหรือช"องทาง
ในการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย 
 
 



จุดอ"อน โอกาส 
W1 : ประชาชนท่ัวไปไม"รู�จักกองพัฒนาการเกษตร 
พ้ืนท่ีเฉพาะ 

O1 : กรมมีนโยบายให�ความสําคัญกับการ 
       ประชาสัมพันธ�และพร�อมสนับสนุน 

W2 : ยังไม"มีแผนกลยุทธ�ด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�  
ของกองเป�นเพียงส"วนหนึ่งในยุทธศาสตร�ของกอง 

O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถ"ายทอดเทคโนโลยีท่ีทํา 
       หน�าท่ีโดยตรงในงานด�านการเผยแพร" 
       ประชาสัมพันธ� 

W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานข�อมูลงาน 
       โครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน 
       เขตพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเป�นเอกภาพ 

O3 : งานโครงการพระราชดําริมีแนวทางการ 
      ดําเนินงานท่ีชัดเจนเป�นรูปธรรม 

W4 : บุคลาการขาดทักษะในการดําเนินงานด�านการ 
เผยแพร"ประชาสัมพันธ� 

O4 : งานโครงการพระราชดําริและการส"งเสริม 
      การเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีช"องทางในการนําเสนอ 
      ผลงานท่ีหลากหลาย 

W5 : ขาดความเชื่อมโยงช"องทางการเผยแพร" 
       ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข"าวสารของหน"วยงาน 

O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม" เช"น เว็บไซต� ทีวี มือถือ  
      แอพลิเคชั่น ช"วยให�การทํางานสะดวกรวดเร็ว  
      และงานต"อการประชาสัมพันธ� 

W6 : การจัดการด�านงบประมาณยังไม"ชัดเจนในส"วนของ 
       การเผยแพร"ประชาสัมพันธ� (ยังอยู"ภายใต�การ 
       ดําเนินงานของแต"ละโครงการ) 

O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือข"ายออนไลน�เพ่ือ 
      การสื่อสารอย"างกว�างขวางมากข้ึนในทุกระดับ 

 
 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�เพ่ือการพัฒนา (WO) ดังนี้ 
 1. ส"งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะและงานโครงการพระราชดําริและงาน
ส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร โดยวิเคราะห�จุดอ"อนในด�านการเป�นท่ีรู�จัก
ของประชาชนท่ัวไปรวมท้ังหน"วยงานภายนอก ไม"มีแผนกลยุทธ�ด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� และการขาด
ทักษะในการดําเนินงานด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ของบุคลากรในหน"วยงาน ประเมินร"วมกับโอกาสต"างๆ 
เช"นในป?จจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประชาชนท่ัวไปสามารถเข�าถึงได�ง"าย มีการรวมตัวในรูปแบบสังคมหรือ
เครือข"ายออนไลน�ทําให�มีการสื่อสารท่ีกว�างขวางมากข้ึน 
 

จุดแข็ง อุปสรรค 
S1 : หน"วยงานมีคณะทํางานด�านการประชาสัมพันธ� 
      ท่ีชัดเจน 

T1 : การปรับเปลี่ยนผู�รับผิดชอบงานโครงการใน 
       ระดับภูมิภาคทําให�การจัดเก็บข�อมูลไม"ต"อเนื่อง 

S2 : ผู�บริหารมีประสบการณ�เป�นนักยุทธศาสตร�ใช� 
      หลักการบริหารแบบมีส"วนร"วมพร�อมเป�น 
      ท่ีปรึกษา 

T2 : ได�รับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําให�เกิด 
       ภาระงานค"อนข�างมาก 

S3 : สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของหน"วยงานท่ีให� 
      ความสําคัญกับการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� 

T3 : ความไม"แน"นอนทางการเมืองและการตอบสนอง 
       นโยบาย 

S4 : บุคลากรส"วนใหญ"ของหน"วยงานพร�อมท่ีจะรับ 
      การพัฒนาและฝHกทักษะงานด�านเผยแพร" 
ประชาสัมพันธ� 

T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสร�างแรง 
      กดดันให�กับหน"วยงาน 



 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�เชิงรับ (ST) ดังนี้ 
 1. เสริมสร�างศักยภาพด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ให�กับบุคลากร โดยวิเคราะห�จากจุดแข็งท่ีบุคลากร
ส"วนใหญ"ของหน"วยงานพร�อมท่ีจะรับการพัฒนาและฝHกทักษะงานด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� และเม่ือประเมิน
ร"วมกับอุปสรรคจะเห็นได�ว"าต�องเร"งสร�างจิตสํานึกรักในงานด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� ลดแรงกดดันเม่ือถูก
ภายนอกคาดหวัง สามารถมองภาพงานท่ีได�รับมอบหมายพิเศษให�เป�นส"วนหนึ่งในงานเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ได�  
 

จุดอ"อน อุปสรรค 
W1 : ประชาชนท่ัวไปไม"รู�จักกองพัฒนาการเกษตร 
       พ้ืนท่ีเฉพาะ 

T1 : การปรับเปลี่ยนผู�รับผิดชอบงานโครงการใน 
       ระดับภูมิภาคทําให�การจัดเก็บข�อมูลไม"ต"อเนื่อง 

W2 : ยังไม"มีแผนกลยุทธ�ด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�  
       ของกองเป�นเพียงส"วนหนึ่งในยุทธศาสตร�ของกอง 

T2 : ได�รับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําให�เกิด 
       ภาระงานค"อนข�างมาก 

W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานข�อมูลงาน 
       โครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน 
       เขตพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเป�นเอกภาพ 

T3 : ความไม"แน"นอนทางการเมืองและการตอบสนอง 
       นโยบาย 

W4 : บุคลาการขาดทักษะในการดําเนินงานด�านการ 
       เผยแพร"ประชาสัมพันธ� 

T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสร�างแรง 
      กดดันให�กับหน"วยงาน 

W5 : ขาดความเชื่อมโยงช"องทางการเผยแพร" 
       ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข"าวสารของหน"วยงาน 

 

W6 : การจัดการด�านงบประมาณยังไม"ชัดเจนในส"วนของ 
       การเผยแพร"ประชาสัมพันธ� (ยังอยู"ภายใต�การ 
       ดําเนินงานของแต"ละโครงการ) 

 

 
 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�ปรับปรุงองค�กร (WT) ดังนี้ 
 1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ให�เชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกหน"วยงาน โดย
วิเคราะห�จุดอ"อนในด�านการทํางานท่ียังไม"มีแผนกลยุทธ�ด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� ขาดความเชื่อมโยง
ช"องทางการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข"าวสาร และการเก็บข�อมูลข"าวสารท่ีเป�นระบบ ประเมินร"วมกับ
อุปสรรคท่ีมีการปรับเปลี่ยนผู�รับผิดชอบงานโครงการในระดับภูมิภาคทําให�การจัดเก็บข�อมูลไม"ต"อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ�การเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 

กลยุทธ� 
ความยาก

ง"าย 
(1-5) 

งบ 
ประมาณ 

(1-5) 

ผล 
กระทบ 
(1-5) 

ความ
เร"งด"วน 
(1-5) 

การ
จัดลําดับ 

1. ยกระดับช"องทางงานโครงการพระราชดําริและงาน 
   ส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส"งเสริม 
   การเกษตรให�เป�นท่ีรู�จัก 

4 4 3 3 14 

2. ส"งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีของกองพัฒนาการเกษตร 
   พ้ืนท่ีเฉพาะและงานโครงการพระราชดําริและงาน 
   ส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส"งเสริม 
   การเกษตร 

3 3 4 3 13 

3. เสริมสร�างศักยภาพด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ� 
   ให�กับบุคลากร 

3 3 3 3 12 

4. พัฒนากระบวนงานการประชาสัมพันธ�ให�เชื่อมโยงท้ัง 
   ภายในและภายนอกหน"วยงาน 

4 3 4 4 15 

 
 
  สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลและจัดทําแผนกลยุทธ� 
 
 กลยุทธ�ท่ี 1  พัฒนากระบวนงานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ให�เชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกหน"วยงาน 
 กลยุทธ�ท่ี 2  ยกระดับช"องทางงานโครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของ 
       กรมส"งเสริมการเกษตรให�เป�นท่ีรู�จัก 
 กลยุทธ�ท่ี 3ส"งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะและงานโครงการพระราชดําริ 
  และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร 
 กลยุทธ�ท่ี 4เสริมสร�างศักยภาพด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ให�กับบุคลากร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ
การเผยแพร�ประชาสัมพันธ
 3 ป) พ.ศ. 2557-2559  กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 
 

กลยุทธ� เปQาประสงค� ตัวชี้วัด การดําเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 2557 2558 2559 

1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร" 
   ประชาสัมพันธ�ให�เชื่อมโยงทั้งภายในและ 
   ภายนอกหน"วยงาน 

หน"วยงานมีกระบวนการทํางาน
ด�านการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�ที่
ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

มีกระบวนงานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ� 

    

2. ยกระดับช"องทางงานโครงการพระราชดําริ 
   และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ 
   เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตรให�เป�น 
   ที่รู�จัก 

กลุ"มเปQาหมายได�รับประโยชน�
จากการเผยแพร"ประชาสัมพันธ�
ข�อมูลข"าวสาร 

ร�อยละความพึงพอใจของ
กลุ"มเปQาหมายในการใช�ประโยชน�
จากช"องทางต"างๆ ในการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ�ของหน"วยงาน 

   30,000 

3. ส"งเสริมภาพลักษณ�ที่ดีของกองพัฒนาการ 
   เกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการ 
   พระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน 
   เขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร 

หน"วยงานได�รับการยอมรับจาก
ประชาชนและเครือข"ายในการ
สนับสนุนงานด�านข�อมูลข"าวสาร
โครงการต"างๆ 

จํานวนข"าวสารที่ได�รับการ
เผยแพร"ประชาสัมพันธ�บทบาท
ภารกิจของหน"วยงานและ
โครงการต"างๆ 

   50,000 

4. เสริมสร�างศักยภาพด�านการเผยแพร" 
   ประชาสัมพันธ�ให�กับบุคลากร 

บุคลากรของหน"วยงานสามารถ
ดําเนินงานด�านการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ�ได�อย"างมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

   30,000 

 
 
 



แผนปฏิบัติการด.านการพัฒนางานเผยแพร�ประชาสัมพันธ
 พ.ศ. 2557 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 
 

กลยุทธ� กิจกรรม เปQาหมาย การดําเนินงาน 
 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
จํานวน หน"วยนับ 

1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร" 
   ประชาสัมพันธ�ให�เชื่อมโยงทั้งภายในและ 
   ภายนอกหน"วยงาน 

1.1 การประชุมคณะทํางาน 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     ประชาสัมพันธ�ร"วมกับ 
     คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน 
     การปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง ก.พ.57  คณะทํางาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
ร"วมกับ     
คณะทํางาน
จัดทํามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

1.2 จัดทํากระบวนงานการ 
     เผยแพร"ประชาสัมพันธ�ของ 
     กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่ 
     เฉพาะ  

1 กระบวน
งาน 

ก.พ. - มี.ค.57  

1.3 เผยแพร"ประชาสัมพันธ� 
     กระบวนงานให�ผู�เกี่ยวข�อง 

1 เรื่อง มี.ค.57  

2. ยกระดับช"องทางการเผยแพร" 
   ประชาสัมพันธ�งานโครงการพระราชดําริ 
   และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ 
   เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตรให�เป�น 
   ที่รู�จัก 

2.1 ปรับปรุงเว็บไซต� กพฉ. 1 ครั้ง มี.ค.57 (เพจเดิม) คณะทํางาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

2.2. จัดทําจดหมายข"าว กพฉ.  
      (e-news) 

6 ฉบับ ธ.ค.56 - ก.ย.57  

2.3 จัดทําบอร�ดประชาสัมพันธ�งาน 
      โครงการ 

อย"างน�อย
เดือนละ 2  

ครั้ง มี.ค. - ก.ย.57 10,000 กลุ"ม/ฝ^าย 

2.4 จัดทํา Facebook กพฉ. เพื่อ 
     เผยแพร"ผลการดําเนินงาน 
     ต"างๆ 

1 เรื่อง ก.พ.57  คณะทํางาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 



 
กลยุทธ� กิจกรรม เปQาหมาย การดําเนินงาน 

 
งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

จํานวน หน"วยนับ 
3. ส"งเสริมภาพลักษณ�ที่ดีของกองพัฒนาการ 
   เกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการ 
   พระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน 
   เขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร 

3.1. ปรับปรุงวีดิทัศน� 
     ประชาสัมพันธ�บทบาท 
     ภารกิจของหน"วยงาน 

1 ครั้ง เม.ย. - พ.ค.57 50,000  คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

3.2 กําหนดประเด็นการเผยแพร" 
     ประชาสัมพันธ�โครงการสําคัญ 
     เตรียมเผยแพร"สู"ช"องทางต"างๆ 

11 โครงการ มี.ค.57  กลุ"ม/ฝ^าย 

3.3 จัดทําฐานข�อมูลโครงการสําคัญ  
     และเผยแพร"ผ"านช"องทางต"างๆ 

11 โครงการ ก.พ. - มิ.ย.57  กลุ"ม/ฝ^าย 

3.4 จัดทําปฏิทินกิจกรรม กพฉ. 9 เดือน ม.ค. - ก.ย.57  คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

4. เสริมสร�างศักยภาพด�านการเผยแพร" 
   ประชาสัมพันธ�ให�กับบุคลากร 

4.1 สํารวจความต�องการเสริม  
     สร�างศักยภาพด�านการ 
     เผยแพร"ประชาสัมพันธ� 

1 ครั้ง มี.ค.57  คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

4.2 จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด�านการ 
     เผยแพร"ประชาสัมพันธ�ให�กับ 
     บุคลากรในหน"วยงาน 

2 ครั้ง เม.ย. - มิ.ย.57 10,000 



 


