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ค าน า 

 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557 - 2560 จัดท าขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสง่เสริม
การเกษตรในจังหวัดภูเก็ต มีกรอบทิศทางทีช่ัดเจน การปฏิบัตงิานเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ เพื่อบรรลุเปูาหมาย
เดียวกัน ในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ได้ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมิติตา่งๆ ทัง้ในระดบัโลก 
ระดับภูมิภาค และภายในประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนพัฒนาการเกษตร แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรป์ระเทศ และแผนยทุธศาสตร์อ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความส าคัญกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภายใต้แผนพฒันาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ฉบบันี้มุง่เน้นในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน         
ของภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ การบริหารจัดการและให้บริการที่ดี
แก่เกษตรกร โดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการเชื่อมโยงการท างานทัง้ในเชิง Function – Area – Agenda เข้าด้วยกัน 
โดยใช้พื้นที่และเกษตรกร เป็นศนูย์กลางในการบริหารงานแบบบูรณาการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือด าเนินงาน
ให้ประสบผลส าเร็จ 

ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบบันี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทุ่กระดับ ไดม้ี ส่วนร่วม 
ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเวทีการประชุมสัมมนาของเจ้าหน้าที่และ รวมทั้ง ได้รับความคิดเห็น จากเกษตรกร           
กลุ่มองค์กรต่างๆ โดยใช้แบบสอบถาม การถอดบทเรียน และเวทีเสวนา เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหา                
ที่ครอบคลุมและชัดเจน สามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรส์ านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557 – 2560 ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผล
ส าเร็จตามเปาูหมาย เจ้าหนา้ทีทุ่กคนจะต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบทิศทางที่ก าหนด โดยหวังวา่           
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และส่งผลให้เกษตรกร อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

 

 

 

 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
สิงหาคม 2556 

 



บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้มีกรอบทิศทางในการท างานร่วมกัน           
อย่างชัดเจน ซึง่มีแนวคิดการใชเ้กษตรกรและพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการด าเนินการ (Area-Based) และมุ่งเนน้ในเร่ือง           
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการของเกษตรกร โดยใช้ระบบสง่เสริมการเกษตรและการบูรณาการในการพัฒนา
เกษตรกรและส่งเสริมการผลิต (Function-Based) เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการส่งเสริมการเกษตรที่ เป็นรูปธรรม และ                 
เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนในพืน้ที่เปูาหมาย รวมทัง้ พัฒนาการให้บริการที่ดีและส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรได้ครอบคลุมในทุกพื้นที ่

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน”  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสรา้งความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและความยั่งยนืของภาคเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สรา้งเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและจัดการพืชเศรษฐกิจ/

พืชประจ าถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการสรา้งรายได้และมูลคา่เพิ่มจากการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตรกับการ
ท่องเที่ยว 

ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์นี้ ก าหนดให้ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิในพื้นที่อ าเภอ/ต าบลเปาูหมาย โดยใช้กลไกการบูรณาการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ และจัดให้มีการถอดบทเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ในการประยุกต์ใช้ ในการต่อยอดและขยายผลด้วย 
นอกจากนี้ การด าเนนิงานส่งเสริมการเกษตร ต้องเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัด จังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอื่นๆด้วย  

เพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภูเก็ต มีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ส่วนกลาง กลุ่มจังหวัด และจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตรฉ์บับนี้  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางกว้างๆ ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ต้องมีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับเปูาหมาย ตวัชี้วัด แผนงานโครงการ แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 
และควบคุมก ากับการด าเนนิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
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บทที่ 1 
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร 

 
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ต้องเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ดังนัน้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ตา่งๆ          
อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้กรอบทศิทางทีช่ัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริง ประเด็นส าคัญทีน่ ามาวิเคราะห์ประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มีดงันี้  

1.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดบัโลก 
1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดา้นต่างๆ และวิกฤติเศรษฐกิจที่ผา่นมา ของโลก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน

กฎ กติกาใหม่ๆ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก ทั้งทางด้านการค้า การลงทนุ การเงิน สิง่แวดล้อม และสังคม เชน่ มาตรการ
ทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี การเปิดเสรีทางการค้าในลักษณะต่างๆ เร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรื่องของสิทธิเด็ก สตรี และคนพิการ เป็นต้น 

2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง โดยศูนย์กลางอ านาจทางเศรษฐกิจจะยา้ยมาอยู่ที่เอเชีย 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภมูิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากข้ึน ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) จะมีบทบาท
มากข้ึน การแข่งขันทางการค้าและการลงทุนจะมีความรุนแรงมากข้ึน และถูกกระทบจากมาตรการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม
อยา่งไม่เปน็ธรรม 

3) ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน็ 9,300 ล้านคน ในปี 2050 และโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนไปสูโ่ครงสร้าง           
ที่มีผู้สูงอายุมากข้ึน โดยเฉพาะในเอเชีย ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ สมองไหล โครงสร้าง การผลิตเปลีย่นจาก
การใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี ท าให้ต้องพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสรา้งการใช้จา่ย
งบประมาณเปลีย่นแปลง คือมีการใช้จ่ายดา้นสุขภาพเพิ่มมากขึน้ ส าหรับประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมผู้สูงอายุอยา่งสมบูรณ์            
ในปี พ.ศ. 2568 

4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกและความห่วงใยในเร่ืองสิ่งแวดล้อม จะน าไปสู่การเปลี่ยน          
รูปแบบการบริโภค ภาคการผลติจึงจ าเปน็ต้องปรับตัวและพฒันาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ(Green Production & Green 
Productivity) ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) เพื่อผลิตสินค้าและบริการ           
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products) และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Green Demands) 

5) อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดภัยพบิัติทางธรรมชาตทิี่รุนแรงและบอ่ยครั้ง 
ปริมาณน้ าที่กักเก็บลดลงและขาดแคลน จะส่งผลต่อระบบการผลิตทางการเกษตร การระบาดของศัตรูพืช ปศุสัตว์ และประมง 
ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของความมัน่คงทางอาหาร 

6) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานมีแนวโน้มเป็นปัญหาส าคัญ โลกต้องผลิตอาหารและพลงังานให้เพียงพอ
กับการเติบโตของประชากร เนื่องจากความต้องการอาหาร สนิค้าเกษตร และพืชพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การผลิตลดลงดว้ยข้อจ ากัดด้านพืน้ที่ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศ 

7) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การพัฒนาพลังงานจากพชื การพัฒนาสินคา้สุขภาพ 

1.2 สถานการณ์ภายในประเทศ 
1) สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร ท าให้สัดสว่นรายได้

ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันมากกว่า 20 เท่า  
เป็นสาเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

2) ประเทศไทยต้องเผชิญกับ Middle Income Trap แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและ            
รายได้ต่อหัวสูงขึ้น แต่ยงัสูงไม่มากพอ เพราะอัตราการเติบโตผนัผวนตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง และยังไม่สามารถใช้
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ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การจัดการความรู้เพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่า
ของการผลิต เป็นตน้ 

3) โครงสร้างและการเจริญเติบโตของภาคเกษตร มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคเกษตร        
มีการเติบโตในอัตราที่ต่ ากว่าภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ก็ยังมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจบุนั
การใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบด้านอาหาร พลังงาน และวสัดุชีวภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคเกษตรเริ่มประสบกับปญัหา
เชิงโครงสร้าง คือ การขยายพื้นที่เพาะปลูกถึงจุดอิ่มตัว แรงงานภาคเกษตรมีอายุสูงขึ้นและมจี านวนลดลง ทักษะในการผลิตของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเป็นแบบดัง้เดิมแต่การค้ายังต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีความผนัผวน ผลิตภาพ การผลิตยังคงอยู่           
ในระดับต่ า               

4) สถานการณ์ภาพรวมภาคเกษตร ถึงแม้ประเทศไทยจะยังเปน็ผู้สง่ออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธภิาพการผลิต
ของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต
จากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนที่สูง ขณะที่พืน้ที่การเกษตรมีจ ากัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอ่ืนมากข้ึน พื้นทีช่ลประทานมีสดัส่วน
เพียงร้อยละ 22 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร รวมทั้งการถูกครอบครองพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนการเชื่อมโยงผลผลิต
เกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ยังอยู่ในวงจ ากัดและล่าช้า เนื่องจากการพัฒนาเปน็แบบแยกส่วนและ
ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

5) การผลิตสนิค้าเกษตรที่ส าคัญในช่วงที่ผา่นมามีอัตราการขยายตวัที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจ
ให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลกู ส่วนผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างผนัผวน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและศัตรูพืชระบาด 
ประเทศไทยยงัคงมีความมัน่คงด้านอาหาร ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอส าหรับการบริโภคและส่งออก แม้จะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่        
พืชพลังงานมากข้ึน 

6) ประชากรภาคเกษตรเป็นกลุ่มที่ภาครัฐต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นผูผ้ลิต
อาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะความเปน็อยู่ด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสงัคม ประชากรภาคเกษตรมีแนวโนม้
ลดลงและเป็นผู้สูงอายุมากข้ึน ส่งผลให้เกิดภาระพึ่งพิงในชุมชนและแรงงานภาคเกษตรมีจ านวนลดลง ผู้ที่อยู่ในวยัแรงงานมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น ทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เนื่องจากการเกษตรเป็นการท างานตามชว่ง
ฤดูกาล รายไดไ้ม่แนน่อน ขาดสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่มั่นคง 

7) ทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรดินมีความเสื่อมโทรมมากข้ึน คือมีประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่               
ทั้งประเทศ การใช้ที่ดนิทีไ่ม่เหมาะสมกับศักยภาพมีถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่การเกษตร เนื้อที่ถือครอง ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อ
คนลดลง พื้นที่ชลประทานมีประมาณร้อยละ 22 ของพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ าที่สามารถกักเก็บและใช้งานได้ในเข่ือนและ
อ่างเก็บน้ าทัว่ประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

8) นโยบายและมาตรการตา่งๆ ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลอืเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้
ในราคาที่สงูขึ้น แต่ในขณะเดียวกันต้นทนุการผลิตกส็ูงขึ้น สง่ผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้และพื้นที่สาธารณะเพื่อขยายพื้นที่
เพาะปลูก  

9) การบริหารจัดการภาคการเกษตร เช่น การจัดตั้งสภาเกษตรกร การพัฒนาระบบสวสัดิการเกษตรกร              
การพัฒนาด้านตลาดและโลจสิติกส์ ระบบควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตรตามมาตรฐานสากล การวิจัยและพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการเกษตรของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดสรรงบประมาณด้านการเกษตร
ซึ่งค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับดา้นอื่นๆ ความร่วมมือกับต่างประเทศและข้อตกลงทางการค้าตา่งๆ ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 

10) การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะมีผลในปี 2558 เป็นประเด็นที่ส าคัญ           
ในระดับประเทศ และจะส่งผลตอ่ภาคการเกษตรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากร กระบวนการและกลไกท างาน รวมทั้งการพฒันาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวได้ 

1.3 แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 
1) ความคาดหวังที่มีต่อภาคเกษตร : ภาคเกษตรมีความส าคัญในสงัคมไทย การเกษตรเป็นวิถีชวีิต                

เป็นภาคการผลิตที่สอดคล้องและเก้ือหนุนธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารหลัก สินค้าออก วัตถุดิบ รักษาสภาพแวดล้อม                   
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เป็นที่รองรับผู้ทีป่ระสบปัญหาการว่างงาน การลดความยากจน สร้างงาน ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 

2) ด้านเศรษฐกิจ : ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบต่อเกษตรกรรุนแรงมากข้ึน การแข่งขันในระบบ
เศรษฐกิจและการค้าของโลกมีการก าหนดมาตรการใหม่ๆ เพื่อช่วงชิงตลาดและกีดกันทางการค้ามากข้ึน  การปรบัเปลี่ยน       
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสรา้งมลูค่าเพิ่ม (new value creation economy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) รวมทั้งสถานการณ์พลังงานที่สง่ผลทั้งทางบวกและทางลบต่อภาคเกษตร สัดส่วน        
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง  

3) ด้านสนิค้าเกษตร : ผู้บริโภคมีความต้องการและเรียกร้องมากข้ึน สินคา้เกษตรถูกก าหนดคุณภาพ           
ความปลอดภัย และมาตรฐานดา้นตา่งๆ มากข้ึน  สินคา้เกษตรถูกตรวจสอบ ควบคุม กีดกันด้วยวิธีการต่างๆ สินคา้ธรรมชาติ 
อินทรีย์ และสุขภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้น สนิค้าต้องมีความแตกต่าง หลากหลาย เฉพาะเจาะจงกับลูกค้า และสินคา้             
ที่มุ่งเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) การแข่งขันของสนิค้าเกษตรในด้านราคาและคุณภาพจากประเทศที่มีศักยภาพ 
เช่น จีน อินเดีย กัมพชูา ฯลฯ มคีวามรุนแรงขึ้น ความสมดุลของการผลิตพชือาหารและพชืพลงังานเปน็เร่ืองที่ต้องค านึงถึง 

4) ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : โลกเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
สารสนเทศมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเกษตร สินคา้อาหารจะถกูผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเสริมหรืออาหารที่ท าให้อายุยืน (สมุนไพร/พืชที่หายาก) มีมากข้ึน เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น 
และอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมรวมถึงเกษตรกร ทรัพย์สินทางปญัญาและภูมปิัญญามีความส าคญั
มากข้ึน การพัฒนาเกษตรกรจะต้องเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ 

5) ด้านสังคม : คนจ านวนมากยังคงต้องอยู่ในภาคเกษตรและการเกษตรยังคงเป็นวิถีชีวิตของคนไทย            
การพัฒนาที่มุ่งเนน้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และความยั่งยนื รวมถึงการให้ความส าคัญกับความสุข
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Happiness : GDH) รูปแบบของสงัคมเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้  
ภาคประชาสังคมมสี่วนร่วมในการพัฒนามากข้ึน ประชากรภาคเกษตรลดลงและคนวัยชราเพิ่มมากขึ้น  การเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเนื่องจากความไม่แน่นอนของรายได้จากภาคเกษตร  นอกจากนี้  ความมัน่คง
ด้านอาหาร (Food Security) จะเป็นปัญหาในระยะต่อไป ซึง่เร่ืองเหล่านี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร 

6) ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง ความแปรปรวนของ
ดินฟูาอากาศและภัยธรรมชาติสง่ผลรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ทรัพยากรมีน้อยลงและต้องแย่งชิงกันมากขึ้น รวมถึงการครอบครองที่ดินของนายทุนและชาวตา่งชาติ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและความยั่งยืนของภาคเกษตรในระยะยาว 

7) ด้านการบริหารและการปกครอง : การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการและการให้บริการของภาครัฐ 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค                     
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมบีทบาทมากข้ึนและเปน็เจ้าภาพหลักในการส่งเสริมพัฒนาและให้บริการต่างๆ ในระดบัพื้นที่ และ         
การพัฒนาการเกษตรมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเก่ียวข้องมากข้ึน ทั้งสถาบนัการศึกษา องค์การนอกภาครัฐ (NGO) และภาคเอกชน 
ท าให้ต้องมีการปรับระบบการท างานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์สงูสุด  

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงขา้งต้นส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องปรับตัวเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ซึ่งแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต จะมุ่งเนน้ในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพ              
การผลิตและลดตน้ทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตร ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร 
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร ความมั่นคงยัง่ยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร การบริหารจัดการและให้บริการ          
ที่ดีแก่เกษตรกร ซึ่งประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถส่งเสรมิและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้บนพืน้ฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ภายในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันและจังหวัดภูเกต็ 

2.1 สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต  
 1) จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบน (กลุ่มจังหวัดฝั่งทะเลอนัดามนั) มีพื้นที่รวม 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 356,271.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นภูเขา และร้อยละ 30 เป็นพืน้ที่ราบ มสีภาพภูมิอากาศแบบร้อนชืน้
ตลอดปี มี 2 ฤดูกาลคือฤดูฝนตัง้แต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน (Low Season) และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม 
(High Season)  
 2) การบริหารราชการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 3 อ าเภอ 17 ต าบล 95 หมู่บ้าน 58 ชุมชน 
และส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลนคร              
1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง  
 3) ประชากร (ณ 31 ธ.ค. 2554) ประกอบด้วย ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 353,8478 คน ประชากรแฝง 
ที่เป็นคนไทย 177,370 คน และแรงงานต่างดา้วที่ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 107,255 คน 
 4) การประกอบอาชีพ ส่วนใหญเ่ป็นลูกจ้างภาคเอกชน รองลงมาท างานส่วนตัว รับราชการ และอื่นๆ  โดยมีรายได้
ครัวเรือนต่อเดือนเฉลี่ย 26,048 บาท และรายจา่ยเฉลี่ย 21,255 บาท/เดือน 
 5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ป ี2552/53 สาขาเกษตรกรรม  การล่าสัตว์ การปุาไม้ และประมง 6,377 ล้านบาท           
คิดเป็นร้อยละ 6.99 เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั(นอกภาคเกษตร) 
 6) ศักยภาพสภาพแวดล้อม จังหวัดภูเก็ตมีจุดแข็งด้านการบูรณาการการท างานและบริหารจัดการร่วมกัน สังคม            
มีการสืบทอดขนบธรรมเนียม วฒันธรรม วิถีชีวิตอย่างยาวนาน ท าให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับการค้า การท่องเที่ยว         
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นสังคมแห่งการต้อนรบั เปดิโอกาสให้นักลงทนุ ผูป้ระกอบการหลากหลายสาขาที่เข้ามา 
อยู่อาศัยและประกอบอาชีพอย่างเสรี ประชาชนมีจิตสาธารณะและมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันระดับดี ทะเลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล           
อันดามันที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้หลายเสน้ทาง 
จุดอ่อน การบริหารงานภาครัฐต้องขึ้นอยู่กับระเบียบทางราชการ นโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการและอ านาจการตัดสินใจของ
หน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะฝีมือในการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ ประชาชนบางส่วนขาดวินัยและมีการละเมิดกฎหมาย และ การได้รบัอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้ฝนตก
ชุกตลอดปี การกอ่สร้างอาคารขวางเส้นทางน้ าก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน รวมทัง้เป็นพืน้ที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ               
มีโอกาส จากกระแสเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศอินเดีย จีน และตะวนัออกกลาง            
ที่มีจ านวนมากและนิยมเดนิทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันกีฬาและประชุมนานาชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคใต้
เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวให้สร้างรายได้อย่างยั่งยนื การลงทุนภาคการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการประกอบการสีเขียวที่มีมาตรฐาน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับจังหวดัในกลุ่มอันดามนั ความช านาญในการท าการตลาดและขนสง่
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโลจสิติกส์  
 7) ทิศทางการพฒันาจังหวัดภูเก็ต วิสัยทัศน์ “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยนื” โดยมี
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ มหัศจรรย์เสน่ห์อันดามัน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เปูาหมายของนักเดินทางทั่วโลก และประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ประเดน็ ดังนี ้
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก มุ่งเนน้ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สนบัสนุนการสร้าง
กิจกรรมใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการบริหารจัดการและก าหนด
มาตรฐานสากลในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว มุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ การสร้างภาพลักษณ์             
ที่ดี อย่างต่อเนื่อง สร้างแบรนดผ์ลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับ  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรบัองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการปรับ
รูปแบบการบริหาร จัดระบบองค์กร การท างานของภาคส่วนและภาคี สง่เสริมบรรยากาศการลงทุนและสรา้งเสริมสินคา้            
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม ่
 8) สถานการณ์งานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภูเก็ต ปีการเพาะปลูก 2554/55 
 -  จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ท าการเกษตร 110,604 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 1/3 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอ
ถลาง รองลงมาอยู่ในเขตอ าเภอกะทู้ และเมืองภูเก็ต 

- การผลิตพืชที่ส าคัญได้แก่ ยางพารา 88,223 ไร่  ไม้ผล 16,096 ไร่  พืชผัก 2,743 ไร่  สับปะรดภูเก็ต 1,826 ไร่                    
ไม้ดอกไม้ประดบั 360 ไร่ และนาข้าว 69 ไร ่คิดเปน็มูลค่าประมาณ 2,142.76 ล้านบาท 

- ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 4,371 ครัวเรือน  
- วิสาหกิจชุมชน จ านวน 250 แห่ง สมาชิก 1,883 ราย  
- ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 15 แห่ง 
- อาสาสมัครเกษตร จ านวน 108 ราย 
- งบประมาณในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นสัดสว่นระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและ                    

แผนพัฒนาจงัหวัด เท่ากับ 1:3 ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม   

2.2 สภาพทั่วไปและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฝั่งทะเลอนัดามัน  
 1) สภาพทั่วไป ตัง้อยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝัง่ตะวนัตก ติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วยจังหวัดระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ครอบคลุมพื้นที่ทางบก ทางทะเล และเกาะแก่ง มีพื้นที่รวม 17,688.918  ตารางกิโลเมตร คิดเปน็
ร้อยละ 24 ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด มีความได้เปรียบของพืน้ทีท่ี่มีความสวยงามและหลากหลาย เหมาะต่อการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ บนฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ยนื  
 2) เกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ข้อมูลปี 2550) 213,940 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2549 เท่ากับร้อยละ 6.11 มีฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญในจังหวัดตรังและภูเก็ต รองลงมาคือ กระบี่ พังงา  และ ระนอง จังหวัด             
ที่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดมากที่สดุคือ กระบี่ เท่ากับร้อยละ 11.22 รองลงมาคือ ภูเก็ต พังงา ตรัง 
และระนอง การผลิตทีส่ าคัญไดแ้ก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ดา้นโครงสร้างฐานการผลิตสนิค้าเกษตรภาพรวม (ยกเว้น ภูเก็ต)             
การขยายตัวสูงถึงร้อยละ 38.34 รองลงมาเป็นสาขานอกภาคเกษตร การผลิตสนิค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา 
อาหารทะเลแปรรูป และเป็นแหล่งรองรับสินค้าเกษตรจากภูมภิาคอื่นๆ เพื่อสนับสนนุการท่องเที่ยวและบริการ 
 3) ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวดั ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานการใช้
ทรัพยากรภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน” 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) บริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐาน รวมทัง้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  

(2) พัฒนาสนิค้าและบริการดา้นการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศกัยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน  
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และสังคม และ  

(3) บริหารจัดการตลาดเชิงบูรณาการ  
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บทที่ 3 
กรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2557 – 2560 

 
3.1  วิสัยทัศน์  

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพฒันาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

3.2 กรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2557 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

- ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
- เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการทางการเกษตร 
  อย่างทั่วถึงครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

กลุ่มเปูาหมาย 
พ้ืนที่เน้นหนัก 

บูรณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
(Area - Based) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร 

และภาคเกษตร 
(Function - Based) 

ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาล 

(Agenda - Based) 

พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มเปูาหมาย 
พ้ืนที่ทั่วไป 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร 

ในจังหวัดภูเก็ต 
 

ยุทธศาสตร์การสง่เสริมการเกษตรในจังหวัดภูเก็ต เป็นเนื้อหาสาระส าคัญในการด าเนนิงานของส านักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต ให้ประสบผลส าเร็จ โดยก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานไว้ 4 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นมีความเชื่อมโยง 
สอดคล้อง และสนับสนุนกันและกัน ดงันี ้
4.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งส่งเสริมและพฒันาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตร
อย่างยั่งยืน” 
4.2 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชมุชน 

2. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจดัการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ 
3. ก ากับ ดูแล และสนับสนนุการปฏิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.3 ยุทธศาสตร ์
 1. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได ้
 3. สร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ/พืชประจ าถิน่ 

4. บูรณาการการสร้างรายได้และการสร้างมลูค่าเพิ่มจากการเชือ่มโยงกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตรกับ                   
การท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดเปาูประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 

เป็นยุทธศาสตร์ที่รองรับการด าเนินงานเชงินโยบาย (Agenda – Based) และโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ที่ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เป้าประสงค ์ 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นในสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

จ านวนกิจกรรมในการสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย 
จ านวนผู้เข้าร่วมในการสรา้งความเชื่อมั่นต่อสินคา้เกษตรปลอดภัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
1.1 วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนา ประมวล สรุปประเด็นแนวทางการด าเนนิงานทีส่อดคลอ้งกับบทบาทภารกิจ

ของส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดท าแผนงานโครงการส่งเสรมิการเกษตรเพื่อรองรับนโยบายและแผนพฒันา เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณตามระเบยีบ/วธิีปฏิบตัิที่ก าหนด และด าเนนิการตามแผนฯ  ให้เกิดผลส าเร็จโดยมีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนนิงาน และรายงานผลการด าเนนิงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.2 จัดเวทีเสวนา/ถอดบทเรียน พัฒนาองค์ความรู้ ประสานและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ก่อน การจัดท า
โครงการ ติดตามก ากบัดูแลระหว่างการด าเนินงาน ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน และรายงาน/วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานในวาระต่อไป 
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1.3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การสร้างเครือข่ายเฝูาระวังและตรวจสอบสารพษิตกค้างในผลผลิต งานรณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อเปลี่ยนทัศนคติผูบ้ริโภค ส่งเสริมการตลาด สรา้งแรงจูงใจผูผ้ลิต และการให้ความรู้แก่เยาวชน 
เกษตรกร และประชาชน เก่ียวกับพิษภัยจากสารเคมีทางการเกษตรและการลดความเสีย่งจากสารเคมีทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเกิดความย่ังยืนภาคการเกษตร 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมงานพื้นฐานส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร (Function – Based) ในการส่งเสริม 

และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ รวมทั้ง        
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเสริมสร้างให้เกิดความยั่งยืนของภาคเกษตร 
เป้าประสงค์   

เกษตรกรประกอบอาชีพได้อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยนื 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ร้อยละจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันาแล้วน าไปปฏิบัติ  
จ านวนเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการเกษตร (Smart Famer) 

แนวทางการด าเนินงาน 
2.1 ส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
2.2 สนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับครัวเรือนเกษตรกร 

และชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.4 ส่งเสริมระบบเกษตรกรรม ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นฐานการผลิตของภาคเกษตร

ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยยกระดบัขีดความสามารถในการผลิตและจัดการพืชเศรษฐกิจ/ 
พืชประจ าถิ่น 

เป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area – Based) มุ่งเน้นการส่งเสริม            
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อเป็นแบรนด์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ประจ าจังหวัด 
เป้าประสงค์   

เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสนิค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ระดับความส าเร็จในการยกระดบัมาตรฐานการผลิตพืชประจ าจงัหวัด 
แนวทางการด าเนินงาน 

ในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ได้แบ่งพื้นที่เปาูหมายเปน็ 2 ประเภท ได้แก่ พื้นที่เน้นหนักและทั่วไป เพื่อให้มี   
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการท างานส าหรับพื้นที่ที่แตกตา่งกัน อย่างมปีระสิทธิภาพ ดงันี ้
3.1 พื้นที่เน้นหนัก 

1. มุ่งเน้นการด าเนนิการเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายระดับต่าง (Agenda - Based) โดยเฉพาะนโยบายของ
รัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงกรอบทิศทางในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ ซึ่งในแตล่ะพื้นที่ต้องพิจารณาเลือกชนิด
สินค้าทีต่้องการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต เลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมายในการพัฒนา และก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ            
ให้เกิดขึ้นให้ชัดเจน  พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสนิค้าเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเชิงพาณชิย์ และอุตสาหกรรม 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย ซึง่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเปน็ครัวโลก 
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2. บูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบุคลากรจากทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมด าเนินการ โดย 
- ปรับปรุงแผนงานโครงการระดับจังหวัด ให้มีลักษณะทีส่อดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานเกษตร

จังหวัด (Function - Based) มีความยืดหยุ่น และมีความต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี โดยมีเปูาหมายของผลส าเร็จทีช่ัดเจนเปน็รูปธรรม 
เป็นกรอบทิศทางให้จังหวัด เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จเดียวกันได ้

- จัดท าโครงการในระดับพืน้ที่ (Area - Based) เป็นโครงการเฉพาะดา้น เฉพาะจุด หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจัดเวทีเสวนา/ถอดบทเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งความต้องการเชิงนโยบาย 
ระดับต่างๆ และเชื่อมโยงงานตา่งๆ และบูรณาการโครงการ/งบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องลงในพื้นที่ เพื่อ                
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 

3. บริหารจัดการให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
- ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร และศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.)            

เป็นเครื่องมือด าเนินการ 
- ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อเกษตรกรในพื้นที่ และส่งผลต่อภาพรวมของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย ขยายตลาด ลดปัญหา

ราคาสินคา้เกษตรตกต่ า และสรา้งมูลค่าเพิ่มของสนิค้าเกษตร 
- ติดตาม ควบคุม ก ากบั สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในแต่ละระดบัอย่างต่อเนื่อง  

4. ท าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการด าเนนิงาน โดย 
- สนับสนนุให้กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน  
- ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการศัตรูพืช เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช และ 

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน  
- เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) มีการสรุปบทเรียนของการบูรณาการ

ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และน าข้อสรุปที่ได้ ไปพฒันารูปแบบและกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดบัหรือ 
ต่อยอดในพื้นที่เดิม และเปน็บทเรียนหรือต้นแบบส าหรับขยายผล สู่พืน้ที่อื่นต่อไป 
3.2 พื้นที่ทั่วไป 

4.2.1 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทั้งในส่วนทีม่ีและไม่มีโครงการ/
งบประมาณรองรับ 

4.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และ
เสริมสร้างให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทั้งในระดบัครัวเรือนและชุมชน 

4.2.3 บริหารจัดการการด าเนินงาน โดย 
- ก าหนดทิศทางการส่งเสริมการเกษตร โดยใช้แผนพัฒนาการเกษตรที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ

เกษตรกรและชุมชนในพืน้ที่เปน็ส าคัญ และเชื่อมโยงกับแผนพฒันาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
- ด าเนินการโดยศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ภาคี เครือข่าย               

และระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบูรณาการสร้างรายได้และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตร 
                    กับการท่องเที่ยว 

การบูรณาการ มีจุดมุ่งเน้นในการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (Area - Based) โดย             
ให้อิสระแก่หน่วยงานในพืน้ที่ ด าเนินการโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ด้วยเปูาหมายและวธิีการที่เปน็การเฉพาะแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้น               
การบูรณาการงานที่เก่ียวข้องกันจากทุกภาคสว่นอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงศักยภาพของพืน้ที่ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ 
และความต้องการของเกษตรกร  

 



๑๐ 
 

 

 
เป้าประสงค ์

เกิดการบูรณาการและพฒันางานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเปน็รูปธรรมและสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  

1. จ านวนโครงการ/งบประมาณที่มีด าเนนิการแบบบูรณาการในด้านการเกษตร 
2. จ านวนหน่วยงานทีบู่รณาการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรที่เชื่อมโยงกับการการท่องเที่ยว 
3. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการภาคเกษตรกับการท่องเที่ยว 

แนวทางการด าเนินงาน  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการส่งเสริมการเกษตร โดยพัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เคร่ืองมือและช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับบุคคลเปูาหมายในการให้บริการ 
2. คัดเลือกกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป และการท าผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรที่มีคณุภาพ ส่งเสริม         

เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภเูก็ต 
3. บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เชื่อมโยงกิจกรรมด้านการเกษตรกับท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดท าเปน็                

ชุดโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ ์

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเดน็ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานตามที่กล่าวมาขา้งต้น                            
สรุปได้ตามตารางแผนงานโครงการต่อไปนี ้
 
 
 



 

 

ตารางสรุปแผนยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ พ.ศ. 2557 – 2560 
วิสัยทัศน์ “มุ่งส่งเสริมและพฒันาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยนื” 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร  

ผลส าเร็จของโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

1. จ านวนกิจกรรมในการสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมในการสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 

1.1 วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ         
จัดท าแผนงานโครงการ 
1.2 ประสานงาน/บูรณาการ 
1.3 จัดเวทีเสวนา/ถอดบทเรียน 
1.4 สร้างเครือข่าย/รณรงค์ 
1.5 ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมตลาดสินค้า              
เกษตรปลอดภัย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัย  
ด้านอาหารสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด           
ฝั่งอันดามัน 
กิจกรรมท่ี 1  การจัดกระบวนการเรียนรู้ลด      
ความเสี่ยงจากสารเคมีทางการเกษตร 
1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการลดความเสี่ยง           
จากสารเคมีทางการเกษตร 
1.2 ศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพและโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตลาด
อาหารปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 2  การประชาสัมพันธ์(เว็บไซต/์                 
สื่อประชาสัมพันธ์) 
2.1 จัดท าท าเนียบและข้อมูลสารสนเทศอาหาร
ปลอดภัย 
2.2 จัดท าเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมท่ี 3  การส่งเสริมพืชปลอดภัยในชุมชน
เมืองและสถานศึกษา 
3.1 จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบในชุมชนเมืองและ
สถานศึกษา 
3.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย
เกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 4  การพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
4.1 การสัมมนาและรณรงค์ 
4.2 การประกวดเกษตรกรผู้น า 
4.3 เฝูาระวังการผลิตและจ าหน่ายอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 5  การติดตามและประเมินผล  
        

๑๑ 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งและเกิดความ
ยั่งยืนภาคเกษตร 

เกษตรกรมีการประกอบอาชีพท่ี 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ             
เกิดความยั่งยืนภาคเกษตร 
 

1. ร้อยละจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการ 
ส่งเสริมและพัฒนาแล้วน าไปปฏิบัติ 
2. จ านวนเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 
ในการประกอบอาชีพการเกษตร  
(Smart Farmer) 

2.1 ส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร อาสาสมัคร              
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
2.2 สร้างเครือข่ายภายในและระหว่างชุมชน 
2.3  เชิดช/ูถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จ ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดสู่เยาวชน 
2.4 พัฒนาองค์ความรู้ภาคเกษตรท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีและตรงกับความต้องการของ
เกษตรกร 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร 
กิจกรรม  
1.1 ประชุมอย่างต่อเน่ือง 
1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญ จัดท าเสื้อ/

บัตร/สัญลักษณ์ท่ีชัดเจน  
1.3 สนับสนุนอุปกรณ์/องค์ความรู้ 
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจการ        
ตามแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรม 
2.1 จัดเวทีวิเคราะห์หาความต้องการ/ประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
2.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน 
2.3 สนับสนุนองค์ความรู้/เครื่องมืออุปกรณ์/
ปัจจัยท่ีจ าเป็นในการพัฒนากิจการ 
2.4 สัมมนา เจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงตลาด 
2.5 ประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดย
ยกระดับความสามารถในการ
ผลิตและจัดการพืชเศรษฐกิจ
และพืชประจ าถิ่น 

เกษตรกรมีความสามารถ ในการ
ผลิตและจัดการสินค้าเกษตร 

ร้อยละจ านวนเกษตรกร ท่ีได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาแล้วน าไปปฏิบัติ 

3.1 พื้นท่ีเน้นหนัก 
3.1.1 เลือกชนิดพืชท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา 
ของแต่ละพื้นท่ี  
3.1.2 ก าหนดพื้นท่ีและเกษตรกรเปูาหมาย 
3.1.3 บูรณาการแผนงานโครงการระดับ
จังหวัด/อ าเภอ 
3.1.4 จัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 
3.1.5 พัฒนากลุ่ม เครือข่าย และตลาด 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาด
สับปะรดภูเก็ต 
กิจกรรม 
1.1 พัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดคุณภาพ 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก 
1.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาด 
1.4 ประชาสัมพันธ์ 
1.5 ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

   

๑๒ 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

   3.1 พื้นท่ีเน้นหนัก(ต่อ)  
 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว   
ปาล์มน้ ามันและยางพาราในเขตพื้นที่เหมาะสม 
กิจกรรม 
2.1 แปลงเรียนรู้ 
2.2 ศึกษาดูงาน 
2.3 ถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่เกษตรกร/
เยาวชน 
2.4 สร้างเครือข่าย พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3. โครงการสร้างเครือข่ายพืชผักปลอดภัย 
กิจกรรม 
3.1 ก าหนดชนิดพืชผักเปูาหมาย ได้แก่ ผักไร้ดิน  
ผักพื้นบ้าน พืชผักท่ัวไป และเห็ด  
3.2 ขึ้นทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูล/องค์ความรู้ 
3.3 ถอดบทเรียนการผลิตและตลาดจากเกษตรกร/
กลุ่มผู้ผลิต  
3.4 จัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร/          
กลุ่มผู้ผลิต  
3.5 สนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร/          
กลุ่มผู้ผลิต  
3.6 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจุดจ าหน่ายท่ีมี
ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยพืช (GAP)  

   3.2 พื้นท่ีท่ัวไป 
3.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้การประยุกต์ใช้         
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือนเกษตรกร/
ประชาชนท่ัวไป/เยาวชนในโรงเรียน 
3.2.2 ใช้แผนพัฒนาการเกษตร จุดสาธิตและ
ศูนย์บริการฯ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม      
การเกษตรทุกพื้นท่ี ท้ังในส่วนท่ีมี/ไม่มี
งบประมาณโครงการ 
3.2.3 หน่วยให้บริการเคลื่อนท่ี 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชนอกเขตพื้นที่                 
เหมาะสม 
กิจกรรม 
1.1 วิเคราะห์พื้นท่ี และสถานการณ์การผลิตของ
เกษตรกรที่อยู่นอกเขตพื้นท่ีเหมาะสม 
1.2 ก าหนดแผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับ   
ความต้องการของเกษตรกร/สภาพพื้นท่ี 
1.3 ให้ความรู้  
1.4 รับรองคุณภาพ 

๑๓ 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

   3.2 พื้นท่ีท่ัวไป (ต่อ) 
 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 
กิจกรรม 
2.1 การประชุมประจ าเดือน 
2.2 จัดเวทีท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล 
2.3 พัฒนาจุดสาธิต/แหล่งเรียนรู้ 
2.4 พัฒนาคณะกรรมการ/ท่ีท าการศูนย์บริการฯ 
2.5 ประชาสัมพันธ์ 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียงในชุมชน/
สังคมเมือง 
กิจกรรม 
3.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
3.2 สนับสนุนวัสดุสาธิต และถ่ายทอดความรู้ 
4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
กิจกรรม 
4.1 ส ารวจ/ประชุมหาความต้องการของเกษตรกร 
4.2 ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3 บูรณาการการด าเนินงาน 
4.4 ประเมินผล 
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาพืชประจ าถิ่น               
(ไม้ดอกไม้ประดับ ทุเรียนบ้าน ส้มควาย และ        
พืชสมุนไพร) 
กิจกรรม 
5.1 ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล ก าหนดมาตรฐาน 
5.2 ประกวด คัดเลือกพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงและ
คุณภาพดี 

๑๔ 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชในชุมชน 
กิจกรรม 
6.1 จัดต้ังศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ และองค์ความรู้ในการผลิตวัสดุ  
ในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
6.2 แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
6.3 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ขยายผลไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บูรณาการการสร้างรายได้              
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
เชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตภาค
การเกษตรและการท่องเท่ียว 

เกิดการบูรณาการงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นท่ี 
 

1. จ านวนโครงการ/งบประมาณท่ีมีการใช้
ในการบูรณาการ ในพื้นท่ี 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีบูรณาการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรท่ีเชื่อมโยงกับการ
ท่องเท่ียว 
3. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการ   
ภาคเกษตรกับการท่องเที่ยว 
 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร โดยพัฒนา 
4.1.1 บุคลากร 
4.1.2  ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 
4.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.4 เครื่องมือและช่องทางการให้บริการ      
ท่ีเหมาะสม 
4.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับ 
การท่องเท่ียว 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรม 
1.1 ส ารวจความต้องการของบุคลากร 
1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3 จัดหางบประมาณ/หลักสูตรพัฒนาบุคลากร 
1.4 สนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการและ
ส่งเสริมการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
1.5 ประเมินผล 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาท่องเที่ยวเกษตร 
กิจกรรม 
2.1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรในแหล่งท่องเท่ียวเกษตร 
2.2 พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 ประชาสัมพันธ์ 
 

๑๕ 



 

 

บทที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์เกิดผลส าเร็จและบรรลุ

เปูาหมายตามที่มุ่งหวัง เนื่องจากเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจ ประสาน และร่วมมือของผู้เก่ียวข้องให้สามารถ 
น าแนวคิดและเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ไปปฏบิัติให้เกิดผล โดยมีแนวทางในการขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร ์
สู่การปฏิบัติ ดงันี ้

1) ก าหนดให้ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร” เป็นเปูาหมายหลักในการส่งเสรมิการเกษตร 
เพื่อให้การด าเนินงานมีจุดเน้นรว่มกันและการด าเนินการในทุกๆ เร่ืองมุ่งไปสู่เปาูหมายเดียวกัน ได้อย่างเปน็รูปธรรม และ
สามารถตอบสนองต่อนโยบายระดับตา่งๆ ได้  

2) ส านักงานเกษตรจังหวัดใช้ “แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน” เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ และเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพฒันาท้องถิ่น 
รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานและภาคส่วนอื่น  

3) มอบหมายความรับผดิชอบ จัดให้มีคณะท างาน/ทีมงาน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์

4) ท าความเข้าใจบทบาทให้ชัดเจนในกระบวนการท างานส่งเสรมิการเกษตรระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และเกิดผลส าเร็จร่วมกัน (Win-Win) ซึ่งกระบวนการท างานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบบริหารราชการแผ่นดนิใน
ปัจจุบนั จ าแนกได้เปน็              3 ส่วน คือ 

(1) การจัดหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งด้านวชิาการเกษตรและด้านส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัด 

(2) ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและการสนบัสนนุ 
(3) ใช้กลไกของระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนนุให้เครือข่าย

และภาคี ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ใช้ระบบตดิตามและประเมนิผลเป็นกลไกในการติดตาม ก ากบั และนิเทศงานในระดบัพื้นที่ มีการรายงาน

ความก้าวหน้าต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดให้การขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

6) ยึดหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Learning by Doing) โดยใช้เทคนิคการถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงานเพื่อประยุกต์ใช้ในการต่อยอดและขยายผลต่อไป 

7) การท างานที่ยึดพื้นที่เปน็หลกั การส่งเสริมและพัฒนาที่มุ่งเนน้ในเชิงคุณภาพ การด าเนนิงานในแต่ละพื้นที่
มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน ให้มีความเหมาะสมเป็นกรณีๆ  ไป  

8) แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี้ ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับเปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติทีช่ัดเจนเพิ่มเติม            
ในลักษณะของโครงการหรือยุทธศาสตร์ในการปฏบิัติงาน เชน่ ยุทธศาสตร์รายสินคา้ ยุทธศาสตร์เฉพาะเร่ือง ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน ยทุธศาสตร์ระดบัพื้นที่ เปน็ตน้ และควบคุมก ากบัการด าเนนิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบทิศทางที่
ก าหนดไว้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 

 

ภาคผนวก 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก(SWOT  Analysis) 
 ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

S1โครงสร้างองค์กรมีหนว่ยงานครอบคลมุทกุระดบัในพืน้ท่ี โดยใช้ศนูย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็นศนูย์กลาง เป็นกลไกการท างานท่ีเกิดการบรูณาการและสามารถ
ให้บริการเกษตรกรได้อยา่งทัว่ถึง 

S2 บคุลากรสว่นใหญ่ มีความรู้และทกัษะในการประสานงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และบริการ                    
ทัง้ด้านการผลิตการตลาดเพ่ือการพฒันาอาชีพให้แก่เกษตรกร 

S3 มีเครือขา่ยในพืน้ท่ี  และผลงานสง่เสริมการเกษตรท่ีดีเดน่ สามารถใช้เป็นแหลง่เรียนรู้  ได้แก่ ศนูย์
เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  ศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  สถาบนัเกษตรกรและ
วิสาหกิจชมุชนอาสาสมคัรเกษตร  เป็นต้น 

 S4 เป็นศนูย์กลางการบรูณาการงานสง่เสริมการเกษตร  

S5 มีระบบการวางแผนและส่งเสริมการพฒันาบคุลากรอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปรับตวัได้                           
ในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงตา่งๆ 

S6 ใช้ระบบสง่เสริมการเกษตรเป็นกลไกและเวทีเสริมสร้างความเข้าใจระหวา่งบคุลากรในการ
ด าเนินงานสง่เสริมการเกษตร 

S7 ส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ ตัง้อยู่ในเขตชมุชน การคมนาคมท่ีสะดวก และมีความพร้อมของ
เคร่ืองมืออปุกรณ์ในการบริการเกษตรกร 

S8 มีวฒันธรรมการท างานเป็นทีม 
จุดอ่อน 

W1 การบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการสว่นใหญ่ค านงึถึงเป้าหมายระดบัผลผลิต (Output)                  
แตไ่มใ่ห้ความส าคญักบักระบวนการ  ผลลพัธ์(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

W2 นโยบายและการติดตามประเมินผลไมแ่นน่อน และไมต่อ่เน่ือง 

W3 เจ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจการวางแผนเชิงกลยทุธ์  และการขบัเคล่ือนองค์กร                          
ด้วยแผนยทุธศาสตร์ 

W4 เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีมีภารกิจมาก รวมทัง้ได้รับการมอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเติม ท าให้กระทบ
ตอ่         การปฏิบตังิานตามภารกิจหลกั 

W5 คา่นิยมในการท างานของเจ้าหน้าท่ีบางสว่นยงัเคยชินต่อการรอรับฟังค าสัง่จากผู้บงัคบับญัชา                  
ท าให้การท างานยึดตดิรูปแบบและขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการท างานเชิงรุก 



 

 

W6 บคุลากรบางสว่นขาดขวญัก าลงัใจและความกระตือรือร้น มีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างาน        
ในภาพรวม 

W7 บคุลากรบางสว่น ไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบตังิาน 

W8 บคุลากรบางสว่นท่ีได้รับการพฒันา ไมไ่ด้น าความรู้มาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์ 

W9 การบริหารงานบคุคล ทัง้การให้คณุ/ให้โทษ และความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าท่ี ไมก่่อให้เกิด
แรงจงูใจในการท างาน 

W10 ไมไ่ด้บรูณาการระบบข้อมลูสารสนเทศ(โปรแกรม)ท่ีเป็นเอกภาพ ข้อมลูไมส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนได้อยา่งแท้จริง 

W11 บคุลากรขาดทกัษะในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์  และประมวลผลข้อมลูอยา่งเป็นระบบ  ท าให้ไม่
สามารถเผยแพร่และใช้ในการวางแผนพฒันาการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

W12 เคร่ืองมืออปุกรณ์  ส่ือ  องค์ความรู้และพาหนะบางส่วน ไมไ่ด้พฒันาให้เพียงพอและใช้ประโยชน์
ได้ 

W13 บคุลากร ไมค่อ่ยสนใจศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ ความรู้เร่ิมล้าหลงั /ขาดทกัษะการจดัการ
กระบวนการ/          ขาดความเช่ือมัน่ในการให้บริการเกษตรกร 

 ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 

 O1 ทิศทางการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ในการพฒันาการท่องเท่ียวสูม่าตรฐานสากล  สง่เสริม

การเกษตรควบคูก่ารทอ่งเท่ียว  เป็นโอกาสในการพฒันาสินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูปในท้องถ่ินเพ่ือสนบัสนนุทิศ
ทางการพฒันา              ท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี 

O2 พ.ร.ฎ.วา่ด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551 เอือ้ประโยชน์ตอ่
การจดัท าค าของบประมาณท่ีสนบัสนนุงานสง่เสริมการเกษตรให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ีมากขึน้ 

O3 สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  เป็นโอกาสในการสง่เสริมการผลิตและการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

O4 กระแสของผู้บริโภคและนกัทอ่งเท่ียว ท่ีต้องการบริโภคสินค้าปลอดภยั เป็นโอกาสในการสง่เสริม
การผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการแขง่ขนั 

O5 การจดัท าค ารับรองการปฏิบตัริาชการ ท าให้การปฏิบตังิานมีความชดัเจนและบคุลากรได้พฒันา
ตนเอง 

O6 พ.ร.บ.วิสาหกิจชมุชนเป็นกฎหมายท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่เกษตรกร องค์กรเกษตร และชมุชนท่ีเป็น
ลกูค้าของส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ ในการพึง่พาตนเอง 



 

 

O7 การพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสาร  และการคมนาคมขนสง่ท่ีสะดวก ท าให้
เกษตรกรได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีหลากหลาย สะดวก และรวดเร็ว  

O8 การกระจายอ านาจสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ท าให้เกษตรกร  องค์กรตา่งๆ  และชมุชนมีสว่น
ร่วม             มากขึน้ในการสนบัสนนุพฒันาอาชีพการเกษตรและวิสาหกิจชมุชน  

O9 สถาบนัการศกึษาทัง้ใน/นอกพืน้ท่ี มีส่วนร่วมในการศกึษาวิจยัและสนบัสนนุการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของชมุชน 

O10 มีพ.ร.บ.วิสาหกิจชมุชน ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานสง่เสริมการรวมกลุม่ผลิตสินค้าท่ีมี
คณุภาพ 

O11 มีศกัยภาพตลาดสินค้าเกษตร  และราคาคอ่นข้างสงูกวา่จงัหวดัอ่ืนๆ ทกุภาคสว่นสนบัสนนุแหลง่
จ าหนา่ยสินค้าเกษตร เชน่ มีการจดังานเทศกาลอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสนบัสนนุการท่องเท่ียวและท าให้มีการ
หมนุเวียนของรายได้ 

O12 มีเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศของทัง้จงัหวดั/หนว่ยงานภมูิภาคตา่งๆ รวมทัง้การติดตอ่ส่ือสาร 
ท่ีทนัสมยั ท าให้มีความคล่องตวัการติดตอ่ประสานงาน 

O13 มีการเช่ือมโยงกบัภมูิภาคและพฒันาสูน่านาชาต ิ ด้านการท่องเท่ียว สารสนเทศ  และการ
ยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการ   

O14 กระแสโลกในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  คณุภาพชีวิตและการพฒันาท่ียัง่ยืนจะชว่ยเสริมสร้างตลาด       
การทอ่งเท่ียวรูปแบบใหม่ ท่ีสง่เสริมการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ การลงทนุด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและ
ผู้สงูอาย ุ

O15 เกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชมุชน สว่นใหญ่เป็นผู้ มีความรู้และมีความพร้อมในการศกึษาหา
ความรู้เพิ่มเตมิจากทกุช่องทาง 

O16 มีชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารมวลชนหลายรูปแบบ 
อุปสรรค 

T1 หนว่ยงานภาครัฐไมไ่ด้บรูณาการอยา่งเป็นรูปธรรม ท าให้งานซ า้ซ้อน สิน้เปลืองทรัพยากร และ         
เกษตรกร  เกิดความเบื่อหนา่ย 

T2 นโยบายด้านการเกษตรไมแ่นน่อนและไมต่อ่เน่ือง   

T3 การจดัสรรงบประมาณบางสว่นยงัไมส่อดคล้องกบักิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะด าเนินงาน 
T4 เกษตรกรบางสว่นท่ีอายมุาก ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหลง่วิชาการ ข้อมลูขา่วสาร และเงินทนุ   

ไมมี่การท าบญัชีฟาร์ม  ขาดการวิเคราะห์ตลาดและความเส่ียง ท าให้การผลิตไมส่อดคล้องกบัความต้องการ
ตลาด 

T5 การเคล่ือนย้ายแรงงานภาคเกษตร ไปสูธุ่รกิจบริการและทอ่งเท่ียว 



 

 

T6 ปัญหาจากปริมาณน า้ไมเ่พียงพอชว่งฤดแูล้งในบางพืน้ท่ี  และความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศ              
สง่ผลกระทบตอ่อาชีพการเกษตรและเป็นอปุสรรคตอ่การควบคมุปริมาณและคณุภาพผลผลิตเกษตร 

T7 พืน้ท่ีการเกษตรมีการเปล่ียนแปลง(ลดลง) เน่ืองจากการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองของการท่องเท่ียว
และบริการ 

T8 เยาวชนไมส่นใจประกอบอาชีพการเกษตร 
T9 คณุภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร/แปรรูปไมส่ม ่าเสมอ ไมเ่พียงพอตอ่การบริโภค  จ าเป็นต้องมี

การน าเข้าสินค้าเกษตร 

T10 ต้นทนุการผลิตสงู 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


