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  แผนยุทธศาสตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2558 - 2561 

แผนยุทธศาสตรนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ป 2558 – 2561 

วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืน”  
 

พันธกิจ 
1. ตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาล และดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร 
    ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
2. กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอ   
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินคาเกษตรในพื้นท่ีใหเหมาะสม และเช่ือมโยงกับความ  
    ตองการของตลาด    
4. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพา 
    ตนเองได 
5. พัฒนาศักยภาพการสงเสริมการเกษตร  การใหบริการทางการเกษตร และการบูรณาการการทํางาน  
    กับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และเช่ือมโยงตลาดสูมาตรฐานสากล    
2. พัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็ง 
3. พัฒนาศักยภาพงานสงเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศ และการใหบริการทางการเกษตร   
    ใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
 

รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยทุธ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
การจัดการสินคาเกษตร และ
เชื่อมโยงตลาดสูมาตรฐานสากล    

มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันทาง
การตลาดสินคา
เกษตรสู AEC 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เกษตรกร/แปลง/
ฟารมท่ีผาน
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของจังหวัด 
(รอยละ 5) 

1.1 ลดตนทุนการผลิต การใชสารชีวภัณฑแทน
การใชสารเคมี 
1.2 พัฒนาคุณภาพการผลิตพืช/การจัดการ
สินคาเกษตรใหปลอดภัยและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
1.3 เชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดสู
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน    
ใหมีความเขมแข็ง 
 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร 
องคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน  
 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ 
ผลิตภัณฑอาหาร
และแปรรูปท่ีไดรับ
รองมาตรฐาน 
(Primary GMP) 

2.1 พัฒนาการผลิตสินคาและบริการใหได
รับรองมาตรฐาน (Primary GMP) 
2.2 พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหแปลก/
นาสนใจ เปนเอกลักษณ 
2.3 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูการผลิต
อาหารแปรรูปท่ีไดมาตรฐานของชุมชน 

3. พัฒนาศักยภาพงานสงเสริม
การเกษตร ระบบสารสนเทศ และ
การใหบริการทางการเกษตร ให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
   

เปนตนแบบการ
ทํางานสงเสริม
การเกษตรสู Smart 
Officer อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพงาน
สงเสริมการเกษตร 
สู Smart Officer 

3.1 สงเสริมสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตรสู Smart Extension Officer 
3.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ  
3.3 สงเสริมสนับสนุนการใหบริการทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ีอยางมปีระสิทธิภาพ 
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      แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท)และปงบประมาณที่ดําเนินการ ผูรับผิด 

  ชอบ 2558 2559 2560 2561 
1. พัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตการจัดการ 
สินคาเกษตรและ 
เชื่อมโยงตลาดสู 
มาตรฐานสากล    
 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชปลอดภัยให
ไดมาตรฐาน 
    - สงเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
   - สงเสริมการปลูกพืช
เพ่ิมรายไดตามศักยภาพ
การใชท่ีดิน 
   - สงเสริมการลดตนทุน
การผลิตพืช 
   - พัฒนาการผลิตพืชพืช
ในพ้ืนท่ีพระราชดําริฯ
(หนองงูเหา บางไทร และ
ลาดบัวหลวง) 
 
1.2 โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพศูนย
บริหารจัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

15,056,400 
 
 

6,000,000 
 

3,937,300 
 
 

3,619,100 
 

1,500,000 
 
 
 

 
2,257,000 

 
 

15,056,400 
 
 

6,000,000 
 

3,937,300 
 
 

3,619,100 
 

1,500,000 
 
 
 
 

2,257,000 
 
 
 
 

15,056,400 
 
 

6,000,000 
 

3,937,300 
 
 

3,619,100 
 

1,500,000 
 
 
 
 

2,257,000 
 
 
 
 

15,056,400 
 
 

6,000,000 
 

3,937,300 
 
 

3,619,100 
 

1,500,000 
 
 
 
 

2,257,000 
 
 

กสพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอพ. 

2. พัฒนาเกษตรกร 
องคกรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน    
ใหมีความเขมแข็ง 
 

2.1โครงการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑอาหารและ
การแปรรูป ใหได
มาตรฐานที่ดี (Primary 
GMP) ในวิสาหกิจชุมชน
และกลุมแมบาน
เกษตรกร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กสก. 
 
 

3. พัฒนาศักยภาพงาน
สงเสริมการเกษตร 
ระบบสารสนเทศ และ
การใหบริการทาง
การเกษตร ใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 
 

3.1 โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบล 
3.2 โครงการพัฒนา
สารสนเทศทาง
การเกษตร 
 

2,000,000 
 
 

1,050,000 

2,000,000 
 
 

1,050,000 

2,000,000 
 
 

1,050,000 

2,000,000 
 
 

1,050,000 

กยส. 
 
 

กยส. 
 
 
 

รวม 22,363,400 22,363,400 22,363,400 22,363,400  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (SWOT) 
 

จุดแข็ง (Strength)  
1.  มีการคมนาคมขนสง สะดวก ท้ังทางบกและทางนํ้า สามารถขนสงผลผลิตเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 
2.  อยูใกลตลาดแหลงใหญ เชน ตลาดไท ตลาดกลางสินคาเกษตรสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี  และตลาดในกรุงเทพฯ 
3.  มีแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมนํ้า ลําคลอง กระจายท่ัวไป เหมาะแกการทําการเกษตรตลอดป  
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเมืองมรดกโลก มีนักทองเท่ียวจากภายใน และตางประเทศมาเย่ียมเยือนจํานวนมาก              
    จึงเปนโอกาสในการนําสินคาเกษตรมาจําหนายและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
5.  พ้ืนท่ีสวนใหญสามารถทําการผลิตทางการเกษตรเกษตรไดตลอดท้ังป ท้ังการผลิตพืช สัตว และสัตวนํ้า 
6.  เกษตรกรมีความชํานาญ มีความรู มีความสามารถ สนใจและ กระตือรือรนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
7.  มีสถาบันการศึกษาท่ีพรอมใหการสนับสนุนดานองคความรูและวิทยาการ และเทคโนโลยีการเกษตร 
8.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหการสนับสนุนไดตามภารกิจ 
 

จุดออน (Weakness) 
1.  พ้ืนท่ีถือครองดานการเกษตรสวนใหญเปนของนายทุน  เกษตรกรสวนใหญเปนผูเชาท่ีดิน  
2.  การผลิตการเกษตรของเกษตรกรขาดการวางแผนการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  การรวมกลุมของเกษตรกรหรือสถาบันองคกรเกษตรกร และสหกรณการเกษตรยังไมเขมแข็ง 
4.  การผลิตตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกท้ังทุน แรงงาน ปจจัยการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตสูง  
5.  สภาพแวดลอม ท้ังนํ้า ท่ีดิน การเกษตรเสื่อมโทรม จากสารเคมีภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
6.  ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร  เน่ืองจากแรงงานสวนใหญจะเขาสูภาคอุตสาหกรรม 
 

โอกาส (Opportunity) 
1.  นโยบายการสรางความเขมแข็งชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการใชภูมิปญญาถ่ิน การใชทุนในชุมชน  
     ในการสรางอาชีพและรายไดแกครอบครัวและชุมชน 
2.  นโยบายนําไทยเปนครัวของโลก เพ่ิมโอกาสใหสินคาเกษตรมีชองทางจําหนายในตางประเทศมากข้ึน 
3.  นโยบายการสนับสนุนแหลงเงินทุนในระดับรากหญา การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.  กระแสการบริโภคใหความสําคัญกับสขุภาพอนามัยมากข้ึน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษ  
5.  เปนจังหวัดท่ีอยูตามแนวเสนทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนาดใหญในอนาคต  
6.  การเปดตลาด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ขอจํากัด  (Threat) 
1.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนท่ีราบลุม มักจะประสบปญหานํ้าทวมขังในฤดูนํ้าหลากเปนประจําทุกป 
2.  ไมมีแหลงนํ้าตนทุนเปนของตัวเองตองอาศัยนํ้าในการทําการเกษตรจากแมนํ้าท่ีไหลผานจังหวัดตอนบน 
3.  มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน ทําใหการขยายตัวของชุมชนเมือง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา        
     การลงทุน คุกคามพ้ืนท่ีเกษตรทําใหภาคการเกษตรลดลงอยางตอเน่ือง 
4.  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการผลิตภาคเกษตรกรรม บางปเกิดภัยธรรมชาติได เชน นํ้าทวม ฝนแลง  
     โรคและแมลงระบาด ทําใหไมสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตไดแนนอน และยังสงผลถึงคุณภาพผลผลิตดวย 
5.  ท่ีดินมีราคาสูง ทําใหท่ีดินถูกปรับเปลี่ยนไปใชประโยชนดานอ่ืนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 
6.  แหลงเงินทุนในระบบมีเงื่อนไขมาก เกษตรกรจึงมีหน้ีสินนอกระบบจํานวนมาก 
7.  ราคาผลผลิตไมแนนอน บางชวงราคาตกตํ่ามาก 
8.  อปท.การมีขอจํากัดในดานงบประมาณ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการเกษตร ทําใหไมไดรับการสนับสนุน 
     เทาท่ีควร 

 
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
Tel: 035-336344  Fax: 035–336559 
Email Address : ayutthaya@doae.go.th 


