
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 

พ.ศ.  2553 – 2556  

 

1. วสัิยทัศน์ 

 “สาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีเป็นองคก์รที�มุง่มั�นในการส่งเสริมผลิตผลไมป้ลอดสารพิษและพฒันา
เกษตรกรใหอ้ยูดี่มีสุขอยา่งย ั�งยนื”  

2. พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร องคก์รเกษตรกรและวสิาหกิจเกษตรของชุมชน 
   2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิต การจดัการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว ์
  3. กาํกบั ดูแล และสนบัสนุนการปฏิบติังานของสาํนกังานเกษตรอาํเภอ 
 4. ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

3. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงคที์� 1      ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรีสามารถผลิตผลไม ้ พืชผกั ที�
มีคุณภาพปลอดสารพิษ 

เป้าประสงคที์� 2      ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรีสามารถผลิตสินคา้เกษตร
แปรรูป  ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน  

                  เป้าประสงคที์� 3        ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวเชิงเกษตรใหมี้มาตรฐาน เชื�อมโยงกบั 
 แหล่งทอ่งเที�ยวอื�น ๆ ในจงัหวดั  

เป้าประสงคที์� 4       เกษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ั�งยืน 
เป้าประสงคที์� 5         บุคลากรมีความสามารถดา้นการส่งเสริมการเกษตร 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพฒันาผลผลิตดา้นพืชใหมี้คุณภาพปลอดสารพิษ 
2. สร้างมูลคา่เพิ�มใหก้บัสินคา้เกษตรแปรรูป   
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนแหล่งทอ่งเที�ยวเชิงเกษตร 
4. ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร  องคก์รเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 
5. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรใหมี้ความสามารถดา้นการส่งเสริมการเกษตร 

คําขวญั : กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยูท่ ั�วทิศ เป็นมิตรแทข้องเกษตรกร 

             

 



 2

 

  ค่านิยม : คา่นิยมร่วม  คือ  เต็มใจบริการ   ทมีงานสามัคคี     มีคุณธรรม   รักงานรักองค์กร 

- เต็มใจบริการ  หมายถึง  มีความเตม็ใจบริการใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจ ใหบ้ริการดว้ยความ
รวดเร็ว  ยิ?มแยม้แจ่มใส ดว้ยความเสียสละไมเ่ลือกปฏิบติั อ่อนนอ้มถ่อมตน ใชค้าํพดูที�สุภาพ ให้
เกียรติผูรั้บบริการ  บรรลุตามเป้าหมายที�ประชาชน หรือเกษตรกรตอ้งการ คาํนึงถึงผูรั้บบริการ 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นหลกั  

-   ทมีงานสามัคคี   หมายถึง การทาํงานแบบบูรณาการ มีความสามคัคี มีความเสียสละ 
      รักองคก์ร มุง่มั�นพฒันาตนเอง  มีจิตสาํนึกที�ดี สร้างศรัทธาใหเ้กิดขึ?น มีอุดมการณ์    
      ร่วมกนั ภูมิใจในวชิาชีพ มีทศันคติที�ดีต่อการปฏิบติังาน 
- มีคุณธรรม   หมายถึง  มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน มี 
     คุณธรรม ตรงต่อเวลา ยดึมั�นหลกัประชาธิปไตย ดาํเนินชีวติตามปรัชญาตามแนว 
     เศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้กียรติรุ่นพี�และเคารพผูอ้าวโุส    
- รักงานรักองค์กร  หมายถึง  รักองคก์รของตนเอง ปกป้องชื�อเสียง  มีการปรับปรุง 
    และเปลี�ยนแปลงใหอ้งคก์รดีขึ?นตลอดเวลา เรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  (KM) มุง่ผลสัมฤทธิH  
    ของงาน มีทศันคติที�ดีต่อการปฏิบติังาน รักษสิ์�งแวดลอ้มในที�ทาํงาน ตอบสนองต่อการ 
    เปลี�ยนแปลงในทุกสถานการณ์  ตอบสนองต่อประชาชนอยา่งทั�วถึง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี 
    ต่อกนั ยดึหลกับูรณาการในการทาํงาน และพฒันาทีมงานอยา่งต่อเนื�อง  (คลื�นลูกใหม ่)  

4. รายละเอยีดประกอบประเด็นยทุธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี5วดั ค่าเป้าหมายในปี 

2553 - 2556 

แนวทางการดําเนินงาน 

หรือ  กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพฒันา
ใหเ้กษตรกรในจงัหวดั
จนัทบุรีสามารถผลิต
ผลไม ้ พืชผกั ที�มี
คุณภาพปลอดสารพิษ 

1.ส่งเสริมและพฒันา
ผลผลิตดา้นพืชใหมี้
คุณภาพปลอดสารพิษ 
 

1.1 ร้อยละของเกษตรกร 
ที�ไดรั้บการพฒันาระบบ
การผลิตที�มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที�กาํหนด
เพิ�มขึ?นร้อยละ 5 ต่อปี    

1.1 พฒันาเกษตรกรใหมี้ 
ระบบการผลิตผลไม ้พืชผกัที�
มีคุณภาพ ตามระบบ GAP
และเกษตรอินทรีย ์ 

  1.2 ร้อยละของผลผลิตที� 
มีคุณภาพและปลอดภยั
สารพิษเพิ�มขึ?นร้อยละ 5 
ต่อปี  
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เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี5วดั ค่าเป้าหมายในปี 

2553 - 2556 

แนวทางการดําเนินงาน 

หรือ  กลยุทธ์ 

  1.3 จาํนวนแปลงสาธิต 
เกษตรอินทรียเ์พิ�มขึ?นไม่
นอ้ยกวา่ 10  แปลงต่อปี 

  1.4 ร้อยละของผลผลิตที� 
ไดม้าตรฐานเพื�อการ
ส่งออกเพิ�มขึ?นร้อยละ10
ต่อปี  

1.2 พฒันาเชื�อมโยง 
แหล่งรวบรวมผลผลิตสินคา้
คุณภาพ  สนบัสนุนการตลาด
เกษตรอินทรีย ์และ GAP  ใน
ระดบัทอ้งถิ�น   1.5  ปริมาณผลผลิต          

( ทุเรียน  มงัคุด  เงาะ) ที�
กระจายออกนอกแหล่ง
ผลิตโดยกลุ่มผูผ้ลิต  
หรือ อปท. ต่างๆ  
(เป้าหมายร้อยละ 20  
ของผลผลิตที�จาํหน่ายใน
แต่ละปี)  

  1.6 จาํนวนแหล่ง 
รวบรวมผลผลิตคุณภาพ
ในทอ้งถิ�นไดรั้บการ
พฒันา  5 แหล่งต่อปี    

  1.7 มีตราสินคา้ของ 
แหล่งผลิตสินคา้เกษตร  
( พืชผกั ทุเรียน มงัคุด 
ลองกอง ) 

  1.8 จาํนวนกลุ่มเครือขา่ย 
ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย เกิดใน
ทอ้งถิ�น 4 กลุ่มต่อปี  
 

1.3 พฒันากลุ่มผูผ้ลิต  
และเครือขา่ยผูผ้ลิต และผู ้
จาํหน่าย ผลไมคุ้ณภาพ และ
ปลอดสารพิษ  
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เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี5วดั ค่าเป้าหมายในปี 

2553 - 2556 

แนวทางการดําเนินงาน 

หรือ  กลยุทธ์ 

2. ส่งเสริมและพฒันา
ใหเ้กษตรกรในจงัหวดั
จนัทบุรีสามารถผลิต
สินคา้เกษตรแปรรูป  
ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน 
 

2. สร้างมูลคา่เพิ�มใหก้บั
สินคา้เกษตรแปรรูป   
 

2.1. ร้อยละของกลุ่ม 
ผูแ้ปรรูปสินคา้เกษตร
ไดรั้บการพฒันาดา้น
เทคโนโลยกีารผลิตและ
การจดัการดา้นการตลาด 
10  กลุ่มต่อปี 

2.1. พฒันากลุ่มผูผ้ลิต และ
เครือขา่ยผูผ้ลิต ดา้นการผลิต 
และการตลาดสินคา้เกษตร
แปรรูป  
   

  2.2. จาํนวนสินคา้ที�
ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานสินคา้ มผช. 
หรือ อย. ( เป้าหมายปีละ 
3  ชนิด )   

3. ส่งเสริมและพฒันา 
การทอ่งเที�ยวเชิงเกษตร
ใหมี้มาตรฐาน 
เชื�อมโยงกบัแหล่ง
ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ ใน
จงัหวดั 
 
 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุน 
แหล่งทอ่งเที�ยวเชิงเกษตร 
 

3.1. จาํนวนแหล่งทอ่งเที�ยว
ที�ไดรั้บการพฒันา  1  
แหล่งต่อปี 

3.1 พฒันาแหล่งทอ่งเที�ยว 
เดิม  และสร้างแหล่งทอ่งเที�ยว
ใหม ่

3.2 จาํนวนนกัทอ่งเที�ยว
เชิงเกษตรที�เพิ�มขึ?น ร้อย
ละ10  ต่อปี 
 

3.2 ประชาสัมพนัธ์สร้าง 
ชื�อเสียงแหล่งทอ่งเที�ยวเชิง
เกษตรให้เป็นที�รู้จกัแพร่หลาย 
เชื�อมโยงกบัแหล่งทอ่งเที�ยว
เชิงอนุรักษอื์�น ๆ 

4. เกษตรกรอยูดี่มีสุข
อยา่งย ั�งยนื 

4. ส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกร  องคก์ร
เกษตรกร และวสิาหกิจ
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 

4.1 จาํนวนผูน้าํองคก์ร 
เกษตรกรในทอ้งถิ�น
ไดรั้บการพฒันา และ
นาํไปปฏิบติั  20 คน / ปี  

4.1 พฒันาองคก์ร 
เกษตรกร และเครือขา่ยให้
เขม้แขง็ 
 

  4.2 ร้อยละขององคก์ร 
เกษตรกรและวสิาหกิจ 
ชุมชนที�ไดรั้บการพฒันา
ใหมี้ความเขม้แขง็ ร้อย
ละ  5   ต่อปี  
 

 



 5

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี5วดั ค่าเป้าหมายในปี 

2553 - 2556 

แนวทางการดําเนินงาน 

หรือ  กลยุทธ์ 

  4.3 ร้อยละจาํนวน 
เกษตรกรที�ไดรั้บการ
ส่งเสริมตามแนวดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาํความรู้ไป
ปฏิบติัไดร้้อยละ 60 ของ
เกษตรกรที�ไดรั้บการ
ส่งเสริม ต่อปี 

4.2 สนบัสนุนใหร้วมกลุ่ม 
เป็นกลุ่มเครือขา่ยผูผ้ลิตใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถิ�น และปราชญ์
ชาวบา้นสนบัสนุนในการ
ขบัเคลื�อน   
 

5.บุคลากรมีวามสามารถ 
ดา้นการส่งเสริม
การเกษตร 

5.เสริมสร้างขีดความ 
สามารถบุคลากรใหมี้
ความสามารถดา้นการ
ส่งเสริมการเกษตร 
 

5.1 บุคลากรผา่นการ 
ฝึกอบรมสัมมนา แลก 
เปลี�ยนเรียนรู้ ดูงานไม่
นอ้ยกวา่ 4  ครั? ง/คน ต่อ
ปี 

5.1 ส่งเสริมการพฒันาบุคลกร
โดย การฝึกอบรมสัมมนา 
แลกเปลี�ยน ดูงาน การจดัการ
ความรู้   
 
 
 

  5.2 บุคคลกรมีความพึง 
พอใจในการปฏิบติังาน 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

  5.3 จาํนวนกิจกรรม 
พฒันาจิตใจบุคลากรใน
สาํนกังาน (เป้าหมายไม่
นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม) 

5.2 สร้างกิจกรรมพฒันา 
จิตตแ์ก่บุคลากรในสาํนกังาน 
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5. แผนปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กจิกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผดิชอบ หน่วย
นบั 

2553 2554 2555 2556 

1.ส่งเสริมและ
พฒันาผลผลิต
ดา้นพืชใหมี้
คุณภาพปลอด
สารพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสร้าง 
เครือขา่ยผูผ้ลิต ( 
Cluster ) มงัคุด  

กลุ่ม / 
ราย 

15 / 
250 

15 / 250 15 / 250 15 / 250 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

2. โครงการป้องกนั
กาํจดัโรคและแมลง 
ศตัรูผลไม ้

ไร่ - 60,000 70,000 80,000 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

3. โครงการผสมปุ๋ย
ใชเ้อง (เคมี , อินทรีย)์ 

กลุ่ม / 
ราย 

10/200 10/200 10/200 10/200 สาํนกังาน
เกษตรอาํเภอ 

4. โครงการส่งเสริม
การผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน (GAP) 

ราย 1,700 1,500 1,500 1,500 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

5. โครงการส่งเสริม
การผลิตพืชดว้ย
ระบบเกษตรอินทรีย ์
( ผกั มงัคุด ลองกอง 
ขา้ว )  

กลุ่ม / 
ราย 

65 / 
1,300 

50/1000 50/1000 50/1000 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

 6. โครงการศูนย์
เรียนรู้ และเครือขา่ย
การเรียนรู้ดา้น
เทคโนโลยกีารผลิต
ไมผ้ล 

ศูนย ์  - 10 10 10 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

7. โครงการส่งเสริม
การใชปั้จจยัการผลิต
ตามคา่วเิคราะห์ดิน
และใบพืช 
 

ไร่ 
 
 
 
 

2,500 3,000 3,000 3,000 สาํนกังาน
เกษตรอาํเภอ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ / กจิกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผดิชอบ หน่วย
นบั 

2553 2554 2555 2556 

 
8. โครงการส่งเสริม
การผลิตกลว้ยไขเ่พื�อ
การส่งออก 

ไร่ 
 

750 1,000 1,000 1,000 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

9. โครงการเพิ�ม
ผลผลิตโดยใชแ้มลง
ช่วยผสมเกสร  ( 
ชนัโรง ผึ?ง )  

ราย  300 300 300 300 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

10. โครงการลด
ผลผลิตเงาะเพื�อให้
สมดุลกบัตลาด 

ไร่  3,000     -  -  - กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

11. โครงการพฒันา
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศ(ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร)  

ครัวเรือน 73,400 -  -  - ฝ่าย
ยทุธศาสตร์
และ
สารสนเทศ 

 12. โครงการบริหาร
จดัการดา้นการตลาด
และราคาสินคา้
เกษตร 

จุด 1 1 1 1 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

 13. โครงการขยาย
โอกาสทางการตลาด 
( สร้างตราสินคา้ 
ตลาดขอ้ตกลง  
แลกเปลี�ยนสินคา้ 
พฒันาแหล่งรวบรวม
ผลผลิต )  

ชนิด 1 1 1 1 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ
ผลิต 

2. สร้าง
มูลคา่เพิ�มใหก้บั

1.  โครงการพฒันา
เกษตรกรผูน้าํดา้น

ราย 10 10 10 10 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
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ยุทธศาสตร์ โครงการ / กจิกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผดิชอบ หน่วย
นบั 

2553 2554 2555 2556 

สินคา้เกษตรแปร
รูป   
 

การผลิตสินคา้เกษตร
แปรรูปและดา้น
การตลาด 

เกษตรกร 

3. ส่งเสริมและ
สนบัสนุน แหล่ง
ทอ่งเที�ยวเชิง
เกษตร 

1.โครงการส่งเสริม
การทอ่งเที�ยวเชิง
เกษตร 

แหล่ง 1 1 1 1 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

4. ส่งเสริมและ
พฒันาเกษตรกร  
องคก์รเกษตรกร 
และวสิาหกิจ
ชุมชนใหมี้ความ
เขม้แขง็ 

1.โครงการส่งเสริม
และพฒันาองคก์ร
เกษตรกร 

ราย 279 300 350 400 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

2. โครงการส่งเสริม
และพฒันาวสิาหกิจ
ชุมชน 

ราย 200 250 300 350 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

3. โครงการเพิ�ม
ศกัยภาพ
กรรมการบริหาร
ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบล 

ศูนย ์ 71 71 71 71 ฝ่าย
ยทุธศาสตร์
และ
สารสนเทศ 

4. โครงการเพิ�ม
ประสิทธิภาพ  การ
ใหบ้ริการงาน
ส่งเสริมการเกษตร ( 
อาสาสมคัรเกษตร  
ศูนยเ์รียนรู้ และ
เครือขา่ยการเรียนรู้
ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียง พฒันา

ราย 480 480 480 480 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ / กจิกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผดิชอบ หน่วย
นบั 

2553 2554 2555 2556 

อาสาสมคัรเกษตร
(เกษตรหมูบ่า้น ) 
 

 5. โครงการสร้างและ
พฒันาเกษตรกรรุ่น
ใหม ่

ราย 10 30 35 40 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

6. โครงการอนั
เนื�องมาจาก
พระราชดาํริ 

     กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

 6.1 โครงการสืบ
เนื�องมาจาก
พระราชดาํริ 

ราย 40 45 50 55  

 6.2 โครงการเกษตร
เพื�ออาหารกลางวนั 

โรงเรียน 6 6 6 6 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

 6.3  โครงการคลินิก
เกษตรเคลื�อนที�ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 

ราย 1,500 2,000 2,000 2,000  

6.4  โครงการสายใย
รักแห่งครอบครัว 

ราย 120 120 120 120 กลุ่มส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกร 

5.เสริมสร้างขีด
ความ สามารถ
บุคลากรใหมี้
ความสามารถดา้น
การส่งเสริม
การเกษตร 
 

1. โครงการพฒันา
บุคลากรใหมี้ความ 
สามารถดา้นการ
ส่งเสริมการเกษตร  

ราย 100 100 100 100 ฝ่าย
ยทุธศาสตร์
และ
สารสนเทศ 

 2.โครงการฝึกอบรม
บุคลากรดา้นไอที 

ราย  - 50 50 50 ฝ่าย
ยทุธศาสตร์
และ
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ / กจิกรรม 

ปริมาณงาน 

ผู้รับผดิชอบ หน่วย
นบั 

2553 2554 2555 2556 

3. โครงการจดั
กิจกรรมพฒันาจิตต์
บุคลากรใน
สาํนกังาน 
  -  กิจกรรมนาํ
บุคลากรเขา้วดั 
ทาํบุญสาํนกังาน
(เจา้ภาพทอดกฐิน  
ทอดผา้ป่า  พฒันาวดั 
ฝึกกรรมฐาน....) 
   -  กิจกรรม
ช่วยเหลือผูทุ้กขย์าก 
(คนชรา  คนพิการ 
นกัเรียนยากจนในถิ�น
ทุรกนัดาร....) 
 

ราย 100 100 100 100 ฝ่าย
ยทุธศาสตร์
และ
สารสนเทศ 

        
 

6. ผูรั้บผดิชอบหลกัในการดาํเนินการขบัเคลื�อนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ชื�อ  นายปิยะ    ปกเกตุ   ตาํแหน่ง  นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ 

หมายเลขโทรศพัท ์(ที�ทาํงาน)  039  322180   ต่อ  19   (มือถือ)  0898981020 

EmailAdress  piya@doae.go.th    piya41@hotmail.com    
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ส่วนที<  3  การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)  

การจดัทาํยุทธศาสตร์การพฒันาของส่วนราชการและจงัหวดั เป็นการเชื�อมโยงยุทธศาสตร์ลงสู่
กระทรวง กรม และพื?นที�ระดบักลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั เป็นกระบวนการที�ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
ยุทธศาสตร์การพฒันาให้สะทอ้นถึงปัญหาความตอ้งการที�แทจ้ริงของประชาชน และนาํไปสู่การบูรณาการในเชิง
พื?นที�และเชิงโครงสร้างหน้าที�  นอกจากนี?การจดัทาํยุทธศาสตร์หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ที�ไดด้าํเนินการ
มาแลว้นั?น เพื�อให้ยุทธศาสตร์การพฒันามีความเหมาะสมและเป็นที�ยอมรับของทุกภาคส่วนมากขึ?น   การ
ดาํเนินการวางแผนพฒันาสํานกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีไดด้าํเนินการตามแนวคิดและหลกัการในการจดัวาง

กลยุทธ์ ดงัแผนภาพที< 1 (ดดัแปลงจากเอกสาร รศ.ดร.ดาํรง วฒันา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : กรอบความคิดในการ

บริหารเชิงกลยทุธ์ ) 

 
1.  การจดัวางกลยทุธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 
 
 
 
 

3.  การควบคุมและประเมินผล 

วสิัยทศัน์ 
(Vision) 

        ประเดน็กลยทุธ์ 
(Strategic Issues) 

วตัถุประสงค์ 
(Objectives) 

แผนปฏบิัตกิาร 

(Action Plan) 
กิจกรรม 
เวลา 
ผูป้ฏิบติั 
งบประมาณ จุดแขง็      จุดอ่อน 

(Strengths)                                                                      (Weaknesses) 

การวเิคราะห์สถานการณ์ภายใน 

                  เป้าประสงค์ 

• การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

• การพฒันาองคก์ารและการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 

• ปรับโครงสร้าง 

• ระบบงาน 

• บุคลากร 

• วฒันธรรมองคก์าร 

• การปรับการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส                                                        ภยัคุกคาม                                                                           
(Opportunity)        (Threats) 
            

ภารกจิหลกั 
(Key Result Areas) 

ปัจจยัความสาํเร็จที�สาํคญั 
(Critical Success) Factor) 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
กลยทุธ์      ลิขิตสมดุล 

 

การติดตาม ควบคุม และ ประเมินผล 
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แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสํานกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาไวอ้ยา่งชดัเจน มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มจงัหวดัตามแผนภาพ ซึ� งทาํใหส้ามารถกาํหนดสถานภาพ
ของจงัหวดั วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื�อการพฒันาในอนาคตในแต่ละประเด็น
ยทุธศาสตร์มีการดาํเนินการทั?งในระดบัโลก (G :Global) ระดบัภูมิภาค (R :Regional) และระดบัทอ้งถิ�น (L: 
Local)ทั?งนี? มีการกาํหนดสภาพการณ์ที�ตอ้งการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุถึง ซึ� งการกาํหนดดงักล่าวอยูบ่น
พื?นฐานของการรวบรวมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้น เป็นการฉายภาพ
องคร์วมอยา่งเป็นระบบที�สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิ�น รวมทั?งสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิ�นดว้ย  ทั?งนี?  ในการวางแผนพฒันาสาํนกังานเกษตรจงัหวดัยงัคาํนึงการกลยทุธ์ไปปฏิบติัที�
สอดคลอ้งซึ� งตอ้งมีการควบคุมและประเมินผลโดยเนน้ผลลพัธ์ที�สนองตอบต่อเป้าประสงคข์องกลยทุธ์เป็นหลกั 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ไดป้รับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสาํนกังานเกษตรจงัหวดั
จนัทบุรี (ปี พ.ศ. 2553-2556) โดยดาํเนินการในการเตรียมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาสาํนกังานเกษตรจงัหวดั
จนัทบุรี ซึ� งมีขั?นตอนและดาํเนินการ ดงันี?  

ขั5นที< 1 เตรียมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์  ดาํเนินการชี?แจง ทาํความเขา้ใจให้ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทราบ
ถึงวตัถุประสงค ์ความสาํคญั แนวทางและขั?นตอนในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

ขั5นที< 2 รวบรวมขอ้มูล และจดัทาํฐานขอ้มูลให้ครบถว้น ทนัสมยั ซึ� งไดแ้ก่ ขอ้มูลเบื?องตน้ในดา้น
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ ของจงัหวดั รวมทั?งสภาพปัญหาของประชาชนในจงัหวดัดว้ย 

ขั5นที< 3 ประเมินสถานภาพปัจจุบนัของจงัหวดั ดว้ยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 3 ครั? ง เพื�อระดม
ความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที� ทั?งในระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล โดยร่วมกนัใหค้วามคิดเห็นต่อจดัการ
ทาํร่างแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏิบติัการ ตามแนวทางที� กรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนด  ดว้ยการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกที�มีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของจงัหวดั ไดแ้ก่ โอกาส และภยัคุกคามหรือขอ้จาํกดั 
และการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของจงัหวดั ไดแ้ก่ จุดอ่อน จุดแขง็ของจงัหวดั (เฉพาะภาคการเกษตร) 
เพื�อตอบคาํถามวา่ ปัจจุบนัจงัหวดัมีสถานภาพอยู ่ณ จุดใด โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis    ซึ� งไดข้อ้สรุปการ
วเิคราะห์ประเมินสภาวะแวดลอ้มของจงัหวดัจนัทบุรีดา้นการเกษตร ดงัต่อไปนี?     

สภาวะแวดล้อมโดยรวม 

จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัที�มีสภาพภูมิประเทศและที�ตั?งไดเ้ปรียบจงัหวดัอื�น ๆ กล่าวคือ ตั?งอยู ่
ในแนวเขตรอยต่อที�สามารถติดต่อไดท้ั?งภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั?งสามารถเชื�อมโยงไปถึงกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน โดยผา่นประเทศกมัพชูา สภาพภูมิประเทศมีทั?งภูเขาและทะเล จึงมีแหล่งทอ่งเที�ยว
หลากหลายทั?งภูเขาและชายฝั�งทะเล พื?นที�สามารถเพาะปลูกไมผ้ล จนสร้างชื�อเสียงใหก้บัจงัหวดัจนัทบุรี 
เป็นอนัมาก คือ ทุเรียน เงาะ มงัคุด สละ และพริกไทย เป็นตน้  ตลอดจนการเพาะเลี?ยงสัตวน์ํ?า เช่น กุง้กุลาดาํ  
เป็นตน้ นอกจากนี?  จงัหวดัจนัทบุรียงัสามารถพฒันาการทอ่งเที�ยวเชิงนิเวศน์ไดเ้ป็นอยา่งดี  อยา่งไรกต็าม การ
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พฒันาภาคการเกษตรของจงัหวดัจนัทบุรียงัมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ เช่น ขาดการบริหารจดัการแบบบูรณา
การดา้นการตลาดของสินคา้เกษตร  ขาดการบริหารจดัการนํ?าอยา่งบูรณาการ  ปัญหาผลผลิตลน้ตลาด  ขาดการ
ส่งเสริมและผลกัดนัเกษตรอินทรียอ์ยา่งเป็นระบบ  แหล่งทอ่งเที�ยวเชิงเกษตรขาดการพฒันา  ปัญหาโครงสร้าง
พื?นฐานในการสร้างมูลคา่เพิ�มใหก้บัสินคา้และบริการ  รวมทั?งการสร้างทุนของสังคมหรือของหมูบ่า้นที�
พึ�งตนเองไดต้ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยงัไมม่ากนกั  เป็นตน้   

อยา่งไรกดี็ เมื�อนาํเทคนิค  SWOT Analysis  มาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภาคการเกษตรของจงัหวดั 
พบวา่  จุดแขง็ จุดอ่อน   โอกาสและภยัคุกคามของจงัหวดัที�มีคา่นํ?าหนกัสูงสุดเรียงลาํดบัไดด้งัต่อไปนี?     
 วเิคราะห์สถานการณ์แวดล้อม    SWOT  ANALYSIS 

จุดแข็ง  (STRENGTH) 

1. จงัหวดัจนัทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไมห้ลายชนิดและมีปริมาณผลผลิตมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ  
 ของประเทศ  เช่น  ทุเรียน มงัคุด เงาะ  ลองกอง  ลาํไย 

2.  มีปริมาณนํ?าฝนเฉลี�ยเพียงพอต่อการเกษตร 
3.  สามารถปลูกไมผ้ลไดเ้กือบทุกชนิดของเมืองไทยและตลอดปี 
4.  มีสถาบนัวชิาการดา้นการเกษตรในพื?นที� และบุคลากรเป็นที�ยอมรับ 
5.  มีความพร้อมที�จะส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
6.  มีเจา้หนา้ที�ส่งเสริมการเกษตรในระดบัพื?นที� 
7. บุคลากรมีความชาํนาญ เสียสละ และเป็นที�ยอมรับของเกษตรกร 
8. เกษตรกรจงัหวดัจนัทบุรีมีความสามารถดา้นการผลิตดา้นการเกษตร 
9. มีปราชญช์าวบา้นที�มีความรู้ดา้นการเกษตรพร้อมที�จะเป็นแบบอยา่งต่อผูอื้�นได ้
10. มีสวนผลไม ้และธรรมชาติเหมาะที�เปิดเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวเชิงเกษตร 
11. มีจุดรับซื?อผลผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรตามฤดูกาล 
12. มีหน่วยงานใหก้ารตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื�อการส่งออกในพื?นที�  
13. มีตลาดการคา้ชายแดนที�สามารถรองรับผลผลิตไดท้นัที 
14. มีแหล่งตน้นํ?าที�อุดมสมบูรณ์ 

จุดอ่อน (WEAKNESS) 
  1. การบริหารงบประมาณ การปฏิบติังานส่วนใหญ่คาํนึงถึงเป้าหมายในระดบัผลผลิต ( Output 
)  แต่ไมใ่หค้วามสาํคญักบัเป้าหมายในระดบัผลลพัธ์ ( Outcome )  และผลกระทบ ( Impact )   

 2. เจา้หนา้ที�ขาดความเขา้ใจทางเทคนิคในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การ 
ประชาสัมพนัธ์ และไมมี่การใชแ้ผนเป็นกรอบการดาํเนินงานขององคก์รทุกระดบั 

 3. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร แรงงานรับจา้งขาดทกัษะในดา้น 
การเกษตร 
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  4. เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะในการผลิตสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด  ขาด
การวางแผนการผลิต และขาดขอ้มูลขา่วสารที�ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ 
  5. การเพาะปลูกบางแห่งยงัไมเ่หมาะสมกบัพื?นที� 

 6. ขาดการบริหารจดัการนํ?าที�เป็นระบบ  เกิดนํ?าทว่มในฤดูฝน  ภยัแลง้ในฤดูร้อน  ส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

  7. องคก์รเกษตรกรขาดความเขม้แขง็ 
  8. กลไกการตลาดสินคา้เกษตรยงัไมม่ั�นคง 
  9.ไมส่ามารถกาํหนดและควบคุมการเพาะปลูกใหเ้หมาะสมกบัพื?นที�ได ้
  10. ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกนัมากในเวลาเดียวกนัไมส่ามารถระบายผลผลิตไดท้นั  
  11. ขาดแหล่งกกัเกบ็นํ?าขนาดใหญ่เพื�อการเกษตร 

โอกาส  ( OPPORTUNITY ) 

1. มีภูมิประเทศเหมาะกบัการผลิตพืชดว้ยระบบเกษตรอินทรีย ์
2. ทั?งในและต่างประเทศยงัตอ้งการสินคา้เกษตรคุณภาพเป็นจาํนวนมาก และตอ้งการ   

           บริโภคผลไมที้�ปลอดสารพิษเป็นโอกาสใหจ้งัหวดัจนัทบุรีผลิตใหเ้พียงพอกบัความ 
           ตอ้งการของตลาด  
3. สะดวกในการส่งออก อยูติ่ดชานแดน  และท่าเรือนํ? าลึก  เป็นโอกาสในการติดต่อและทาํ

การคา้กบัประเทศเพื�อนบา้น เช่น กมัพชูา  เวยีดนาม  จีน 
4. มีความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาการเทคโนโลยกีารผลิตดา้นการเกษตร 
5. นโยบายของทุกภาคส่วน ทุกระดบัใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ 
6. นกัท่องเที�ยวทั?งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์มากขึ?น  เป็นโอกาสใน

การพฒันาแหล่งทอ่งเที�ยวเชิงเกษตร 
7. กระแสผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ปลอดภยั 
8. มี พ.ร.บ  วสิาหกิจชุมชนที�เอื?อประโยชน์ต่อภาคการเกษตร  
9. อยูใ่กลแ้หล่งแรงงานต่างชาติ (กมัพชูา) 

 
อปุสรรค  ( THREAT )  

1. มาตรการกีดกนัสินคา้ของประเทศคูค่า้   
2. ระเบียบกฎหมายบางประเภทไมเ่อื?ออาํนวยต่อการแขง่ขนั   
3. ภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ�า  
4. ความไมม่ั�นคงของการเมือง 
5. ขาดการบูรณาการของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในทุกระดบั 
6. ภยัธรรมชาติ    
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7. เกษตรกรขาดโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร 
8. ปัจจยัการผลิตราคาแพง 
9. คา่นิยมของผูบ้ริโภคภายในประเทศนิยมสินคา้ต่างประเทศ 
10. ระบบโลจิสติกยงัไมพ่ฒันา 

 
 
 


