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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ป  พพศศศ 2560 – 2564) เป็นแผนที่
บอกถึงทิศทาง การท างานของส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ 
ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เจ้าหน้าที่ได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน และสามารถน า ไปปิิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
ภาคการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรและภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนต่อไป 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 

ธันวาคม 2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ท าเกษตรกรรมประมาณ 101,696 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอถลาง มากทีสุ่ด 
คือ 83,482 ไร่ โดยใช้เป็นพืน้ที่ปลูกยางพารามากที่สุด  67,443 ไร ่รองลงมาเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 
10,867 ไร่  เนื่องจากมีพืน้ที่ปลูกไม่มากนัก ท าใหป้ริมาณการผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกับความต้องการ
โดยเฉพาะพืชผัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมากข้ึนเนื่องจากสรา้งผลตอบแทนได้มากกวา่ 

จากการประชุมเชิงปิิบัติการระดับจังหวัด ประจ าป  2560  มีการ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน  สถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัด  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและมี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดภูเก็ต  การเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน และ
จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ป  พพศศศ 2560 – 2564) ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป  พพศศศ2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พพศศศ 
2560 – 2564) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน และโครงการ 

 

วิสัยทัศน์ “เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรที่
ส าคัญประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน  :  โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาศกัยภาพของเกษตรกรในพื้นทีแ่ละเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer และพัฒนาองค์กรเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน ให้เป็น Smart 
Group โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกหลักในการพัฒนาคนใน
ภาคการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและพืชท้องถ่ินที่มี
คุณภาพ  : มุ่งเน้นการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดการตลาด  และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหนา่ยสนิค้าในตลาดรูปแบบต่างๆ  โดยได้รับการสนับสนนุจากภาครัฐและภาคเอกชน  การจัดการความ
เสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ซึง่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน และสินค้าเกษตรมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม :  
มุ่งเน้นในการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรา้งมูลคา่เพิ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็น
ระบบ  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด  การท่องเที่ยวเชงิเกษตร  การสรา้งภาพลักษณ์สินค้าเพื่อให้สนิค้า
เกษตรไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร  : เป็นการพัฒนาองค์กรใน
ภาพรวม ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ การพัฒนายกระดับองค์กรสู่ Smart Office และการพัฒนา
บุคลากรให้เป็น Smart Officer โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 5 แนวทาง ได้แก่ พัฒนาระบบการท างาน
ส่งเสริมการเกษตรและการให้บริการ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
ส่งเสริมการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการ
ท างานในพื้นที่   โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนายกระดับขององค์กรและบุคลากรในการปฏิบัติงานและให้บริการ
แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปิิบัติ จะด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจแก่บุคลากรทุก
ระดับ และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นต้องก าหนดรายละเอียดการด าเนินงาน มีแผนปิิบัติงานและการ
มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งการควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเกษตรจังหวดัภูเก็ต 

 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ปัญหาและความท้าทาย 

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญระดับโลก และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกป จาก
สถานการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ต่างๆ นั้น  ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พื้นที่
การผลิตภาคเกษตรภายในจังหวัดลดลง มีการขยายตัวของชุมชนเมืองมากข้ึน เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพ
จากภาคการเกษตรสู่อาชีพบริการท่องเที่ยว เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
และไม่มีรุ่นใหม่ เข้ามาด าเนินการต่อเนื่อง เป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความท้าทายอย่างย่ิงในการ
ส่งเสริมและให้ความส าคัญในภาคเกษตรของจังหวัด เนื่องจาก ผลผลิตลดลงแต่การบริโภคมีมากข้ึน  จึงมีการ
น าเข้าผลผลิตจากพื้นที่ใกล้เคียง  จังหวัดภูเก็ตจึงควรมีแนวทางการด าเนินงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยใช้แนวทางการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามามีส่วนช่วยในการผลิต การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ การ
ผลิตและการตลาดที่ทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนและสามารถ
แข่งขันได้ในอนาคต ซึ่งน ามาก าหนดเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต พศศศ 2560-2564 ดังนี้ 

1. ส่งเสริม พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ให้กับเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
1.1 พัฒนา ศพก. ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคการเกษตร 
1.2 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart  Farmer  

       1ศ3 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
       1ศ4 สนับสนนุโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารแิละส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง  
       1ศ5 ส่งเสริมการผลิตเพื่อความม่ันคงด้านอาชีพ 

        1.6 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและพืชท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 

2ศ1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
          2ศ2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
 2.3 การจัดการความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช 

3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
       3ศ1ศ สรา้งมลูคา่เพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       3ศ2 พัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้เกษตร 
       3ศ3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสริมการเกษตรสู่ภาคบริการ 

3ศ4 เสริมสร้างภาพลักษณ์สนิคา้เกษตรของไทย 
4. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 
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4.1 พัฒนาระบบการท างานส่งเสริมการเกษตรและการให้บริการ 
             4.2 พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ 
            4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 
            4.4 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
            4.5 เสริมสรา้งความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพืน้ที ่

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. 2560 – 2564 

1. วิสัยทัศน ์

 “เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร วิสาหกจิชมุชนมคีวามเข้มแข็ง  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

2. พันธกิจ 

 1ศ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ
ในการผลิตและการจัดการสนิคา้เกษตรตามความต้องการของตลาดได้ 

2ศ ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
3ศ ก ากับ ดูแล และสนับสนนุการปิิบัติงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
4ศ บูรณาการงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปิิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริม พัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสนิคา้เกษตรและพืชท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 

 3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 4. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริม พฒันาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

การส่งเสริม พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตร  โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่
และเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer และพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
วิสาหกิจชุมชน ให้เป็น Smart Group โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาคนในภาคการเกษตร  

1.1 พัฒนา ศพก. ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคการเกษตร 

1) พัฒนาศักยภาพของ ศพกศ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และให้บริการเกษตรกร เป็นแหล่ง 
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เรียนรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในด้านการเกษตร 

2) จัดต้ังศูนย์เครือข่าย ศพกศ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  
จัดระบบการท างานให้เกิดการเชื่อมโยงกับเครือข่าย/ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล พศบกตศ) ศูนย์จัดการศัตรูพชื
ชุมชน พศจชศ) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน พศดปชศ) และศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ปศุสัตว์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตการให้บริการแก่เกษตรกรร่วมกันผลิตในระบบ
แปลงใหญ่  

 
 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคณะกรรมการ ศพกศ ทุกระดับให้สามารถ 

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ประสานการท างานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการท างาน 

ร่วมกัน ในการพัฒนาศกัยภาพของ ศพกศ และการให้บริการแก่เกษตรกร ให้สอดคล้อง   

บทบาทภารกจิของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชน 

1.2 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart  Farmer  

 1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มีความรู้ความสามารถในการ 
        ผลิต  การบริหารจัดการ และการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถ     
       ปรับตัวภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
    2) ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young 

                            Smart Farmer มีการจัดกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ   
                            สนับสนุนการใช้ ICT เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็น  
                            ผู้ประกอบการการเกษตรและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบาย  
                            ไทยแลนด์ ๔ศ๐  

    3) ส่งเสริมยุวเกษตรกร พFarm Youth) ให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และ   
       สนับสนุนการรวมกลุ่มยุวเกษตรกร เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรข้ัน 
       พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาคการเกษตร 
    4)ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคการเกษตร พFarm Women) 

                           ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความม่ันคงด้าน 
                           อาหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็น  
                           แหล่งเรียนรู้ด้านการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร 

    5) จัดระบบ ประสาน และบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน 
    องค์ความรู้การบริหารจัดการ และเงินทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ Smart    
    Farmer, Young Smart Farmer, Farm Women  และเครือข่าย 

      1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
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1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาให้มีความรู้และ
ทักษะในการผลิต การแปรรูปผลผลิต เคหกิจเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม ภาวะผู้น า 
เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ตามเป้าหมาย และเกิดความยั่งยืน 

2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในทุกระดับและพัฒนาให้
เข้มแข็ง มีการด าเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงและเกื้อกูลกันในการประกอบกิจการ  

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
และพัฒนาให้เป็น Smart Group สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และก้าว
สู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในอนาคต รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก  

4) จัดระบบการพัฒนาองค์กรเกษตรกรทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริม 
การเกษตรให้ชัดเจน มีการประเมินศักยภาพและจัดระดับเพื่อการพัฒนา พัฒนา
ฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร 

      1.4 สนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริขยายผลและเร่งรัดการด าเนินงานให้เกิด 

ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง 

2) ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร 
โดยก าหนดให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับของทุก ศพกศ และให้มีการถ่ายทอดความรู้/
เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร 

      1.5 ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ 
1) ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ อยู่ดีกินดีรายได้เพิ่มข้ึน  ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

2) ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการผลิตเพื่อบริโภค เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารบริโภคเอง
ในครัวเรือน เช่น การส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนปลูกผักเพื่อการบริโภค 

         1.6 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 

โดยเฉพาะการวางแผน การจัดท าโครงการ และบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) สนับสนุนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน  
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ความ
มั่นคงด้านอาหาร การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและพืชทอ้งถ่ินทีม่ีคุณภาพ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร  และพืชท้องถ่ินที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดการตลาด  และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าใน
ตลาดรูปแบบต่างๆ  โดยได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  การจัดการความเสี่ยงจากการระบาดของ
ศัตรูพืช ซึง่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน และสินค้าเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  มีช่องทาง
การจัดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

      2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อท าการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะน าไปสู่

การปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลติให้ได้มาตรฐาน 
พSmart Product) มีตลาดรองรับ และเพิ่มอ านาจต่อรองของเกษตรกร  

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ และพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแปลงใหญ่ได้ด้วยตนเองในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

3) พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเชิงธุรกิจและด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ การวางแผน และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานแปลงใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) ขยายผลแปลงใหญ่ ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าเกษตรส าคัญในแต่ละพื้นที่มีการจัดระบบ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงการท างานกับ ศพกศ 

5) บริหารจัดการการจัดระบบการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการท างาน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
แปลงใหญ่ให้เกิดผลส าเร็จ 

6) ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าแผนการผลิตและแผนการตลาด 
      2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 

1) พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้และทักษะ และถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาการท างานด้านการจัดการฟาร์ม 
ให้รองรับการท าการเกษตรรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต 

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม  ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน อีกทั้ง
ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

3)  ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส าคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ และมีความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน GAP เป็นต้น  

4) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท้องถ่ินที่สร้างมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ   
   ตลาดเฉพาะพNiche Market) เช่น สัปปะรดภูเก็ต และสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น ผัก 
   พื้นบ้าน   ผักเหมียง  เป็นต้น  
5) พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิต  จัดหา  และใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและมี 
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    ประสิทธิภาพโดยเฉพาะสารชีวภัณฑ์  เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี  และส่งเสริมให้ผลิต 
    และใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การปรับปรุงบ ารุงดิน  การบริหารจัดการน้ าในไร่นา   

        2.3 การจัดการความเส่ียงจากการระบาดศัตรูพืช 
  1) สนับสนุนการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่เกิดการระบาดเนื่องจากสภาพอากาศที่ 
                เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 
          2) สนับสนุนการท างานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง  
             สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความ   
               เสียหายของผลผลิตทางการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3. เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตรดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

       การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุง่เนน้ในการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมลูคา่เพิ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม

และพัฒนาด้านการตลาด  การท่องเที่ยวเชงิเกษตร  การสร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อให้สินคา้เกษตรไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน 

      3.1. สร้างมลูค่าเพิ่มให้ผลผลติทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร ทัง้  

ในการแปรรูปผลผลิตเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์การสร้างตราสินค้า 
พPhuket Brand) การใช ้QR Code ในแปลงใหญ่ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
พTraceability) รวมทั้งการสรา้งมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสง่ผลให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินคา้เกษตรเพิ่มข้ึน 

 2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม และเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสนิคา้เกษตร
และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

      3.2 พัฒนาตลาดและเพิม่ช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าเกษตร 
 1) พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

และยกระดับสู่การเป็นตลาดสินคา้พรเีมี่ยม รวมทัง้สนับสนุนให้เกิดพืน้ที่ตลาดสนิคา้  
เกษตรปลอดภัยของชุมชน มกีารต้ังจุดจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรในแหล่งชุมชน 

 2) ประสานและเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ พModern Trade) หน่วยงาน/องค์กร 
ต่างๆในการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิม่โอกาสและช่องทางในการจ าหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกร เช่น ตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพ ที่ห้างบ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ศนูย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตและการสรา้งตลาดออนไลน ์

3) ศึกษา รวบรวมองคค์วามรู้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสง่เสริมให้เกษตรกร 
เข้าถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้
โดยตรง ส่งผลท าให้เกษตรกรได้รับผลก าไรที่เหมาะสม ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ทีส่ดใหม่ 
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และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาการท างานด้าน
ตลาดสินค้าเกษตรให้รองรับตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 

      3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสรมิการเกษตรสู่ภาคบริการ 
 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนให้มีคุณภาพ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

    เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน  โดย  
    เป็นการต่อยอดจากการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ยังเป็นการสร้าง 
    รายได้จากวิถีชวีิตของชุมชนเกษตร 
3) สนับสนุนให้มีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ   

ท่องเที่ยวเชงิเกษตรเป็นส่วนหนึง่ของการท่องเที่ยวของไทยและเป็นที่รูจ้ัก 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในรูปแบบใหม่ ๆ ในลักษณะของการให้บริการ โดยใช ้

ความรู้และทักษะด้านการจัดการเชงิธุรกิจ ตามแนวคิด “ท าน้อย-ได้มาก”(Less for 
More) 

      3.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์สนิค้าเกษตรของไทย 
 1) เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับของต่างประเทศ 

    เช่น สนับสนุนกจิกรรมแสดงสินค้าในงานแสดงสนิค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย 
    สนิคา้เกษตรของไทย 

 2) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งแก่ 
    เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของการบริโภคสนิคา้   

เกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งนอกจากส่งผลต่อทศิทางการพัฒนาภาคเกษตรแล้วยังจะ
เป็นผลดีทั้งต่อเกษตรกรผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคมในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4. เสรมิสร้างการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กร 

  การเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร  เป็นการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ การพัฒนายกระดับองค์กรสู่ Smart Office และการพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
Smart Officer โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 5 แนวทาง ได้แก่ พัฒนาระบบการท างานส่งเสริมการเกษตร
และการให้บริการ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื้นที่    
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนายกระดับขององค์กรและบุคลากรในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่เกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบการท างานส่งเสรมิการเกษตรและการให้บรกิาร 
   1) พัฒนาส านักงานให้เป็น Smart Office เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการปฏิบัติงานและการให้ 
       บรกิารแก่เกษตรกร 

           2) พัฒนาและจัดระบบการท างานส่งเสริมการเกษตรและการให้บริการ เพื่อให้สามารถ    
               ให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้บริการที่ส านักงาน และการ   
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               เข้าถึงเกษตรกรในพื้นที่ด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
           3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะ  
               และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 
           4) พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ 
               สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
    5) ใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เช่น  การใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  การ 
               วิจัยในงานประจ า  การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการท างาน 
               ให้ประสบความส าเร็จ 

            4.2 พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และองคค์วามรู้ 
           1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในด้านวิชาการ        
               และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง  
                 สะดวกและรวดเร็ว 
           2) พัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีการ 
              เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลที่มี 
              ประสิทธิภาพ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล  อีกทั้งปรับปรุง 
              วิธีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้สะดวกและรวดเร็วข้ึนโดยการใช้ Mobile Application 
          3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รวมทั้ง 
                ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสง่เสริมการเกษตร  เพื่อก้าวสู่การ 
                เป็น Digital DOAE 
          4) พัฒนาการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง 
              ความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริม 
              การเกษตรต่อสาธารณชน โดยด าเนินการในเชงิรุกและมีการบริหารจดัการข้อมูลและการสือ่สาร 
                อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทางสื่อมวลชน  เว็บไซต์  โซเชียล 
              มีเดีย เป็นต้น 

           4.3 พัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมส่งเสรมิการเกษตร 
          1) พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็น Smart Officer ในยุคไทยแลนด์ 4.0              
              โดยเป็นผู้มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวได้         
              อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ ท างานบนฐานความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถใช้ 
              เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
          2) ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรและมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ 
             การก าหนดคุณสมบัติของ Smart Officer การประเมินและคัดกรอง ก าหนดแนวทางการ 
             พัฒนา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา โดยน าผลที่ได้รับมาปรับปรุง 
             กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่การขยายผลต่อไป  
         3) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สอนงาน (Coach) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  
             และเป็นพี่เลี้ยงแก่บุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างทีมงานและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี 
                ศักยภาพ 
          4) พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ 

                           เรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) พัฒนาทักษะการเป็นนักส่งเสริม  
                        การเกษตรมืออาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ 
                        ระบบ e-learning 
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          5) พัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี 
                ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งสร้าง 
              แรงจูงใจในการท างาน 

           4.4 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการองคก์ร 
          1) ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการบริหาร 
              จัดการภาครัฐ และสามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 
          2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริม  
                การเกษตรให้เกิดผลส าเร็จ 
          3) วางแผนอัตราก าลังขององค์กร เพื่อทดแทนก าลังคนที่จะออกจากระบบราชการให้อยู่ใน  
              ระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ 
          4) บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
              เสริมสร้างคา่นิยมคณุธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรี มีความภาคภูมิใจ 
              ในความเป็นข้าราชการ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามนโยบายการ 
              เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต 

           4.5 เสรมิสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื้นที่ 
          1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื้นที่ โดยเฉพาะอาสาสมัครเกษตร 
             หมู่บ้าน(อกม.) เพื่อเป็นผู้ประสานการด าเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ และเป็นแกนหลักในการ 
             สนับสนุนการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตร มีการจัดระบบการท างานให้ชัดเจนและมี 
               ประสิทธิภาพ 
          2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  
                (ศบกต.) มีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการแผนพัฒนา 
              การเกษตรในระดับต าบล โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วน 
              ท้องถ่ิน (อปท.) และแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ รวมทั้งประสานการท างานกับ 
             ภาคีและเครือข่ายการท างานต่าง ๆ 

 

 
 

 
    
 

 

 

 

4. รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม พัฒนาและ 1. เกษตรกรมีคุณภาพ 1.1 ศพกศ ทั้ง 3 ศูนย์ได้รับ 1. พัฒนา ศพก. ให้เป็นกลไกหลักในการ
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สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร  องค์กร
เกษตรกร วิสาหกจิชุมชน 

 

ชีวิตที่ดี เข้มแข็ง และ
พึ่งพาตนเองได้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา และศูนย์เครือข่าย
มีการด าเนนิงานต่อเนื่อง 
1.2 เกษตรกรที่เป็นสมาชิก 
ศพกศ และแปลงใหญ่ ได้รับ
การประเมินเพื่อเป็น Smart 
farmer ทุกราย 
1.3 ร้อยละ 50 ของวิสาหกิจ
ชุมชนมคีวามเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน 
1.4 ร้อยละ 25 ของเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกศพกศและแปลง
ใหญ่ ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการประกอบอาชพี
และการด าเนินชีวิต 
1.5 ระดับความส าเร็จการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
เกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน 

พัฒนาภาคการเกษตร 
2.พั ฒนา เกษตรกรใ ห้ เ ป็ น  Smart  
Farmer  
3ศ เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
4ศสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพียง  
5ศส่งเสริมการผลิตเพื่อความมัน่คงด้าน
อาชีพ 
6ศสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาดสนิคา้
เกษตรและพืชท้องถ่ินที่มี
คุณภาพ 

 

2. สินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและมีอัตลักษณ์
สนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาแปลงใหญ่ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
แปลงใหญ่ 
2.2 จ านวนสินค้าเกษตรใน
ท้องถ่ินสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 
2.3 ระดับความพึงพอใจ/
ความต้องการของผู้บริโภคต่อ
สินคา้เกษตรคุณภาพเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 
2.4 ร้อยละจ านวนเกษตรกร 
ที่มีความรู้ความเข้าใจและน า
ความรูจ้ากการเข้าร่วม
โครงการไปปิิบัติ  
 
 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ่ 
2ศ เพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาด 
3.การจัดการความเสี่ยงจากการระบาด
ศัตรูพืช 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

3. เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 

3.สินค้าเกษตรมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3.1 ระดับความส าเร็จในการ
สร้างแหล่งจ าหน่ายสินค้า
เกษตรคุณภาพ 
3.2 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าระบบ QR CODE 
ส าหรับสนิคา้เกษตรคุณภาพ 
3.3 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
เกษตร 5 ชนิด 

1ศสร้างมูลคา่เพิ่มให้ผลผลิตทางการ
เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2ศพัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทางการ
จ าหนา่ยสนิคา้เกษตร 
3ศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
ขยายงานส่งเสริมการเกษตรสู่ภาค
บริการ 
4ศเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร
ของไทย 

4. เสริมสร้างการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กร 

 

4. องค์กรมีการพัฒนา
และบริหารจัดการที่ดี 

4.1 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนปิิบัติการ
ประจ าป   
4.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ          
การพัฒนาเพิ่มข้ึนร้อยละ 20  
4.3 จ านวนองคค์วามรูท้ี่ใช้          
ในการปิิบัติงาน  
4.4 ระดับความพึงพอใจ/           
ของผู้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 
4.5 จ านวนกจิกรรม                    
ที่บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก/กิจกรรมสนับสนนุ
ชุมชน 
4.6 จ านวนฐานข้อมูล                 
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และ 
ใช้ประโยชน์ได้ 
 

1.พัฒนาระบบการท างานส่งเสริม
การเกษตรและการให้บริการ 
2.พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และ
องค์ความรู้ 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริม
การเกษตร 
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายการท างานในพื้นที ่
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ภาคผนวก 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

 ปัจจยัภายใน 

จุดแขง็ 

S1โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานครอบคลมุทกุระดบัในพืน้ท่ี โดยใช้ศนูย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เป็นกลไกการท างานท่ีเกิดการบูรณาการและสามารถให้บริการ

เกษตรกรได้อย่างทัว่ถงึ 

S2 บุคลากรส่วนใหญ่ มคีวามรู้ความสามารถในการประสานงาน   การถ่ายทอดเทคโนโลย ี                

และบริการ  ทัง้ด้านการผลติ  การตลาดเพื่อการพฒันาอาชีพให้แก่เกษตรกร 

S3 มีพ.ร.บ.วิสาหกิจชมุชน ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

S4 มีผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ                           

ศพก. แปลงใหญ่  ศดปช. ศจช. ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ศบกต.  เป็นต้น 

S5 มกีารประชาสมัพนัธ์และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรท่ีหลากหลาย 

S6 มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของทัง้จงัหวดั/หน่วยงานภมูิภาคต่างๆ รวมทัง้การ

ติดต่อสื่อสารท่ีทนัสมยั  ท าให้มคีวามคลอ่งตวัการติดต่อประสานงาน 

S7 ชมุชนมสี่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชมุชน  

S8 เกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชมุชน ส่วนใหญ่เป็นผู้มคีวามรู้และมคีวามพร้อมในการศกึษา

หาความรู้เพิ่มเตมิจากทกุชอ่งทาง มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 

S9 มีความพร้อมของเคร่ืองมอือปุกรณ์และพาหนะส าหรับปฏิบตัิงาน 

จุดอ่อน 
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W1 การบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการส่วนใหญ่ค านงึถงึเป้าหมายระดบัผลผลิต 

(Output) แต่ไม่ให้ความส าคญักบักระบวนการ  ผลลพัธ์(Outcome) และผลกระทบ (Impact) และการ

จดัสรรงบประมาณบางส่วนยงัไมส่อดคล้องกบักจิกรรมและระยะเวลาท่ีจะด าเนินงานเท่าท่ีควร   

W2 นโยบายและการติดตามประเมินผลไม่แน่นอน และไม่ตอ่เน่ือง  

W3 เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจการวางแผนเชิงกลยทุธ์  และการขบัเคลือ่นองค์กร

ด้วยแผนยทุธศาสตร์ 

W4 เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีมีภารกิจมาก รวมทัง้ได้รับการมอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเตมิ ท าให้

กระทบต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลกั 

W5 ค่านิยมในการท างานของเจ้าหน้าท่ีบางส่วนยงัเคยชินตอ่การรอรับฟังค าสัง่จาก

ผู้บงัคบับญัชา ท าให้การท างานยดึติดรูปแบบและขาดความคดิสร้างสรรค์ ริเร่ิมในการท างานเชิงรุก 

W6 การบริหารงานบุคคล ทัง้การให้คณุ/ให้โทษ และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี ไม่

ก่อให้เกดิแรงจงูใจในการท างาน  บุคลากรบางส่วนขาดขวญัก าลงัใจและความกระตอืรือร้น มีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการท างานในภาพรวม 

W7 บุคลากรบางส่วนท่ีได้รับการพฒันา ไม่ได้น ามาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์ 

W8 ไม่ได้มกีารวางแผนพฒันาองค์กรและบคุลากรในระยะยาว เพื่อให้มีขนาดเหมาะสม ยืดหยุ่น 

และสามารถปรับตวัได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

W9 ไม่ได้บูรณาการระบบข้อมลูสารสนเทศ(โปรแกรม)ท่ีเป็นเอกภาพ ข้อมลูไมส่ามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนได้อย่างแท้จริง 

W10 บุคลากรขาดทกัษะในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์  และประมวลผลข้อมลูอย่างเป็นระบบ   

ท าให้ข้อมลูไมส่ามารถเผยแพร่และใช้ในการวางแผนพฒันาการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

W11 เคร่ืองมืออปุกรณ์  สื่อ  และองค์ความรู้บางส่วนเสือ่มสภาพ  ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์  ไม่

เหมาะสม  และไม่เพียงพอ 

W12 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายมุาก  ขาดความเชื่อมัน่ในการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ/การจดัการ

กระบวนการ/การให้บริการเกษตรกร ความรู้เร่ิมล้าหลงั  และความร่วมมือร่วมใจลดลง   
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 ปัจจยัภายนอก 

โอกาส 

 O1 ทิศทางการพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ในการเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวระดบัโลก  ครัว

อนัดามนั  และพฒันาทางเลอืกท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว  เป็นโอกาสในการพฒันาสินค้าเกษตร/สินค้า

แปรรูปในท้องถิ่น   เพื่อสนบัสนนุการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี 

O2 กระแสของผู้บริโภคท่ีต้องการบริโภคสินค้าปลอดภยั เป็นโอกาสในการส่งเสริมการผลติสินค้า

เกษตรเพิม่มากขึน้เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว 

O3 สถานการณ์และวิกฤติเศรษฐกิจ  เป็นโอกาสในการส่งเสริมการผลิตและการด าเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

O4 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เอือ้ประโยชน์

ต่อการจดัท าค าของบประมาณสนบัสนนุงานส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ีมากขึน้ 

O5 พ.ร.บ.วิสาหกิจชมุชนเป็นกฎหมายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อเกษตรกร องค์กรเกษตร และชมุชนท่ี

เป็นลกูค้าของส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ ในการพึง่พาตนเอง 

O6 การพฒันาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร  และการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ท า

ให้เกษตรกรได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีหลากหลาย สะดวก และรวดเร็ว  

O7 การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกษตรกร  องค์กรต่างๆ  และชมุชนมี

ส่วนร่วมในการสนบัสนนุพฒันาอาชีพการเกษตรและ วิสาหกิจชมุชน มากขึน้ 

O8 สถาบนัการศกึษาทัง้ใน/นอกพืน้ท่ี มีส่วนร่วมในการศกึษาวิจยัและสนบัสนนุการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของชมุชน  

O9 มีศกัยภาพตลาดสินค้าเกษตร  พืชผลการเกษตรในพืน้ท่ีมีตลาดรองรับและราคาค่อนข้างสงู

กว่าจงัหวดัอื่นๆ  เน่ืองจากมปีริมาณความต้องการสงู 

O10 ทกุภาคส่วนสนบัสนนุแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร เช่น มีการจดังานเทศกาลอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อสนบัสนนุการท่องเท่ียวและให้มีการหมนุเวียนของรายได้ 
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O11 การเชื่อมโยงกบัภมูิภาคและพฒันาสู่นานาชาติ  ด้านการท่องเท่ียว อตุสาหกรรม  

สารสนเทศการยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการ   

O12 กระแสโลกในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  คณุภาพชีวติและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

O13 กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์  เชิงสขุภาพ  และการท่องเท่ียววฒันธรรมจะช่วยเสริมสร้าง
ตลาดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม ่

O14 การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและการลงทนุด้านการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและผู้สงูอายุ 

อุปสรรค 

T1 หน่วยงานภาครัฐไม่ได้บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้งานซ า้ซ้อน สิน้เปลอืงทรัพยากร 

และเกษตรกรเกิดความเบื่อหน่าย 

T2 นโยบายด้านการเกษตรไม่แน่นอนและไมต่่อเน่ือง   

T3 เกษตรกรบางส่วนท่ีอายมุาก ขาดโอกาสในการเข้าถงึแหล่งวิชาการ ข้อมลูข่าวสาร และเงินทนุ             

ตลอดจนไม่มีการท าบญัชีฟาร์ม  ขาดการวิเคราะห์ตลาดและความเสี่ยง ท าให้การผลติไมส่อดคล้องกบั

ความต้องการ 

T4 การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตร ไปสู่ธุรกิจบริการและท่องเท่ียว 

T5 ปัญหาจากปริมาณน า้ไมเ่พียงพอช่วงฤดแูล้งในบางพืน้ท่ี  และความแปรปรวนของดินฟ้า

อากาศส่งผลกระทบตอ่อาชีพการเกษตรและเป็นอปุสรรคต่อการควบคมุปริมาณและคณุภาพผลผลิต

เกษตร 

T6 พืน้ท่ีการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง(ลดลง) เน่ืองจากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

T7 เยาวชนไมส่นใจประกอบอาชีพการเกษตร 

T8 ต้นทนุการผลติสงูขึน้เน่ืองจากราคาปัจจยัการผลติสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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