แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม
พ.ศ.2560-2564

จัดทาโดย สานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม
เมษายน 2560

สภาพทั่วไปอาเภอโพธาราม
1. สภาพทั่วไป
๑.๑ ประวัติความเป็นมา
“อาเภอโพธาราม” เดิมตั้งที่ว่าการอาเภออยู่ที่ปากคลองบางโตนด ตาบลบางโตนด ฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้าแม่กลอง เรียกว่า “แขวง” ขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี ซึ่งยกฐานะเป็นอาเภอ เมื่อใดไม่
ปรากฏหลักฐาน พ.ศ. 2436 (ร.ศ.114) ได้ย้ายที่ว่าการอาเภอจากปากคลองบางโตนด มาตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ากลองทางด้านตะวันออกเยื้องกับวัดเฉลิมอาสน์ ซึ่งตาบลนั้นเรียกว่า “ตาบลโพธาราม” ในขณะนี้
และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอาเภอมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2495 เป็นต้นมา
คนเก่าเล่าว่า เมื่อสมัยก่อนประชาชนเรียกว่า “บ้านโพธิ์ตาดา” เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่า
เมื่อก่อนพื้นที่แถบนี้มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นหมู่ และใกล้หมู่ต้นโพธิ์ของนายดาตั้งอยู่ ซึ่งชาวบ้านแถบ
นั้นรู้จักกันดี เลยเรียกกันติดปากว่า “บ้านโพธิ์ตาดา” อาศัยสาเนียงภาษาของชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่
บริเวณนั้น เรียกว่า “พอไจ่ลา” และชาวมอญเช่นกันเรียกว่า “โพดฮาราม” ต่อมาเมื่อสมัยจังหวัดราชบุรี
ยังมีฐานะการปกครองแบบมณฑล พระยาภักดีดินแดน (พลอย วงศาโรจน์) ท่านปลัดมณฑลราชบุรี ได้
ดาเนินการปรับปรุงเขตและนามตาบลต่าง ๆ และเห็นว่าถิ่นนี้มีต้นโพธิ์และวัดวาอาราม ทางราชการจึง
ตั้งนามให้ใหม่ว่า “โพธาราม” อาเภอโพธาราม ได้มีพ่อเมือง หรือเรียกในปัจจุบันนี้ว่า “นายอาเภอ”
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1446 ถึงปัจจุบัน

๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตังและอาณาเขต
อาเภอโพธารามเป็นอาเภอหนึ่ง มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ ราบ ราบลุ่มแม่น้าแม่
กลองสู่ภูเขาสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 417.009 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 258,769.38 ไร่ อยู่ห่างจาก
จังหวัดราชบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
ที่ 4 ประมาณ 88 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอาเภอบ้านโป่ง
ติดต่อกับอาเภอเมือง
ติดต่อกับอาเภอบางแพ อาเภอดาเนินสะดวก
และอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอจอมบึง และอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิป ระเทศของอาเภอโพธาราม แบ่งตามระดับความสู งของพื้นที่ โดยพื้นที่ของ
อ าเภอส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 60 เป็ น พื้ น ที่ ร าบและราบลุ่ ม ระดั บ ความสู ง ต่ ากว่ า 100 เมตร เหนื อ
ระดับน้าทะเล ปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้าแม่กลอง
ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนิน และที่ลาดเชิงเขา ระดับ
ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100 - 750 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอโพธาราม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่
เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ทาให้พื้นที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือน
กันยายน และมักทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทาให้สภาพอากาศมี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน มี 2 ช่วง ช่ ว งแรก เริ่ ม เดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม ช่ ว งที่ ส อง เดื อ น
กันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมา
ปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทาให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา อาเภอจอมบึง
และอาเภอโพธาราม ทาให้เกิดอุทกภัยและน้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจาทุกปี
จากข้อมูลปริมาณน้าฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี พบว่า ปริมาณฝนมากที่สุด
ต่อเดือน วัดได้ 441.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี วัดได้ 1,513.1
มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2539 และปริมาณฝนน้อยที่สุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2536
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิ
ของสถานีอุตุนิ ยมวิทยาจังหวัดราชบุ รี อุณหภูมิต่าที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2542

ฤดูร้อน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ นเมษายน จากข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ ข องสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

๑.5 ข้อมูลการปกครอง/ประชากรและชาติพันธุ์
1.5.1 เขตการปกครอง
อาเภอโพธาราม แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 18 ตาบล 156 หมู่บ้าน สาหรับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 8 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนตาบล 11 แห่ง
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ตาราง : แสดงเขตการปกครองอาเภอโพธาราม
ลาดับที่

ตาบล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เขาชะงุ้ม
คลองข่อย
คลองตาคต
เจ็ดเสมียน
ชาแระ
ดอนกระเบื้อง
ดอนทราย
เตาปูน
ท่าชุมพล
ธรรมเสน
นางแก้ว
บางโตนด
บ้านฆ้อง
บ้านเลือก
บ้านสิงห์
สร้อยฟ้า
หนองกวาง
หนองโพ
รวม

พืนที่
(ไร่)
44,687
3,744
15,508
8,012
11,568
5,529
8,062
25,840
10,268
26,526
10,704
11,337
7,271
7,060
13,793.38
5,899
36,580
6,381
258,769.38

จานวน
หมู่บ้าน
12
8
11
6
7
6
9
9
9
11
9
6
10
9
12
5
7
10
156

การปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต. เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง



















11
8
-
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1.5.2 จานวนประชากรแยกเพศและครัวเรือน ณ สินเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
อาเภอโพธาราม มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 126,636 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 51.92 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 48.08
ตาราง : แสดงจานวนประชากรและครัวเรือน รายตาบล
ตาบล
เขาชะงุ้ม
คลองข่อย
คลองตาคต
เจ็ดเสมียน
ชาแระ
ดอนกระเบื้อง
ดอนทราย
เตาปูน
ท่าชุมพล
ธรรมเสน
นางแก้ว
บางโตนด
บ้านฆ้อง
บ้านเลือก
บ้านสิงห์
สร้อยฟ้า
หนองกวาง
หนองโพ
รวม

ชาย
4,584
2,328
5,585
2,650
2,997
1,987
3,426
3,941
3,376
3,243
2,572
2,506
4,071
4,991
5,767
1,672
1,970
3,217
60,883

ประชากร
หญิง
4,778
2,495
6,065
2,948
3,240
2,159
3,810
4,136
3,704
3,292
2,704
2,676
4,563
5,445
6,328
1,832
2,016
3,564
65,753

รวม
9,362
4,821
11,650
5,598
6,237
4,146
7,236
8,077
7,080
6,535
5,276
5,182
8,634
10,436
12,095
3,504
3,986
6,781
126,636

จานวน
ครัวเรือน
3,101
1,451
4,093
1,986
1,730
1,852
2,897
2,516
2,134
2,073
1,773
1,587
3,122
4,316
4,201
1,330
1,383
2,901
44,446
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ศาสนา
ประชากรในอาเภอโพธาราม นับถือศาสนาพุทธ 99.16% ศาสนาอิส ลาม 0.04 % ศาสนา
คริสต์ 0.78% ศาสนาอื่นๆ ๐.02 %
1.5.3 ชาติพันธุ์
อาเภอโพธาราม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่ าพันธุ์มีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพราะสภาพภูมิประเทศ
ที่เสริมให้เมืองโพธารามเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมือง
หลายกลุ่ม หลายเชื้อชาติ รวม 5 ชาติพันธุ์ ดังนี้
1) ชาวไทยเชือสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด คือ ย่านที่การ
คมนาคมสะดวก ในอดีตได้ยึดทาเลที่อยู่ริมแม่น้า อยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอื่นๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจ
เทียบได้ว่าเป็น“ไชน่าทาวน์แห่งโพธาราม” ได้แก่ เขตเทศบาลอาเภอโพธาราม
2) ชาวไทยเชือสายเขมร อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบลบางโตนด และ
ตาบลเจ็ดเสมียน
3) ชาวไทยเชือสายมอญ อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบล คลองตาคต
สร้อยฟ้า ดอนกระเบื้อง และตาบลโพธาราม
4) ชาวไทยเชือสายไทยยวน อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบลหนองโพ
5) ชาวไทยเชือสายลาวเวียง อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอโพธาราม ได้แก่ ตาบลบ้านสิงห์
บ้านฆ้อง บ้านเลือก และตาบลดอนทราย

1.6. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6.1 ทรัพยากรนา
1) แหล่งนาธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ แม่นาแม่กลองไหลผ่าน อาเภอโพธาราม
2) ปริมาณนาต้นทุนของอาเภอ พบว่า มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของ
อาเภอ ทุก ๆ ปี และในปี 2557/2558 อาเภอมีความต้องการใช้น้าเท่ากับ 39 ล้าน ลบ.ม. เป็นความ
ต้องการใช้น้าด้านการเกษตรทั้งหมด
3) พืนที่ในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ เขื่อนแม่กลอง ซึ่งทดน้าแม่กลอง ตั้งอยู่ในเขต
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดคลองส่งน้าสายใหญ่เพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การเก็บ
กักน้า การระบายน้า ป้องกันน้าท่วม
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๑.7 ข้อมูลด้านการเกษตร
1.7.1 การทาการเกษตรในพืนที่อาเภอโพธาราม
ประชากรส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม มีก ารปลู กข้าวในเขตที่ ราบลุ่ มแม่ น้ า
แม่กลอง มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น มีการปลูกข้าว พื้นที่ 50,768.95 ไร่ การปลูกอ้อยโรงงาน
พื้นที่ 60,700 ไร่
ตาราง แสดงพืนที่การทาการเกษตรในอาเภอโพธาราม ปี 2558
พืนที่ทาการเกษตร (ไร่)
ตาบล
เขาชะงุ้ม
คลองข่อย
คลองตาคต
เจ็ดเสมียน
ชาแระ
ดอนกระเบื้อง
ดอนทราย
เตาปูน
ท่าชุมพล
ธรรมเสน
นางแก้ว
บางโตนด
บ้านฆ้อง
บ้านเลือก
บ้านสิงห์
สร้อยฟ้า
หนองกวาง
หนองโพ

ทานา

ทาไร่

4,550.19 24,770.15
89
1,098
1,565.75
125
603
1,117
7,016
140
185
1,286
1,185
0
13,806
576
3,528
215
5,271
5,177
6,252.76
8.75
2,408
472
734
40
1,756
575
287.25
35
1,481
9
0
23,560.10
51
2,496

พืชผัก

ไม้ผล

ไม้ยืนต้น

120.50
298
65
251
299
75
405
8
426
324
220
310
31
299
231
60
145
240

77
179
156
537
425
51
388
148
334
243
97
1,054
75
85
217
264
80
65

61.75
61
100
25
227
104
60
60
392
143
20
504
229
113
490.25
187
1,284.50
163

ไม้ดอกไม้
ประดับ
31
13.75
5
0
0
0
0
70
13
200
5
100
0
201
780
2
90
0
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พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ที่มีการเพาะปลูกมาก 5 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน
มันสาปะหลัง และ พืชผัก รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ตาราง แสดงที่พืนที่การเพาะปลูก
ชนิดพืช

เนื้อที่ปลูก (ไร่)
2557 2558
2559

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2557 2558 2559

ข้าวนาปี

51,360

50,400

ข้าวนาปรัง

45,600

1,250

2,145

45,600

1,250

อ้อยโรงงาน

47,600

48,000

27,557

มันสาปะหลัง

2,600

2,560

พืชผัก

3,800

3,750

50,768.95 51,360 50,400 50,768.95

ผลผลิต (ตัน)
2557 2558
2559
41,088

40,320

40,615.16

2,145

45,600

1,250

1,703.13

47,600 48,000

45,557

333,200 336,000

2,660

2,600

2,560

2,660

7,800

7,680

7,980

3,807

3,800

3,750

3,807

-

-

-

332,899

ตาราง แสดงราคาผลผลิต
ชนิดพืช

ปี 2557

ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)
ปี 2558

ปี 2559

ข้าวนาปี
ความชื้น 15 %
ความชื้น 22-23 %
ความชื้น > 25 %
ข้าวนาปรัง
ความชื้น 15 %
ความชื้น 22-23 %
ความชื้น > 25 %
อ้อยโรงงาน
มันสาปะหลัง
พืชผัก (คะน้า)

-

7,930
7,105
6,830

7,836
7,086
6,847

900
1,900
8,900

8,108
6,812
6,537
1,000
2,060
14,140

8,129
7,101
6,847
1,050
1,890
18,780
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ข้าว
จากสถิติข้อมูลการเกษตร ปี 2559 ข้าวนาปี มีพื้นที่ ปลูก 50,768.95 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
800 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 40,615.16 ตัน ข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูก 2,145 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 794
กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 1,703.13 ตัน เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพน้าต้นทุนจากสถานการณ์ พบว่า
ปริมาณน้าต้นทุนในลุ่มน้าแม่กลอง มีอยู่ประมาณ 4,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการทานาปรัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลังเป็นพืชที่ปลูกเฉพาะพื้นที่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ใช้น้าฝนเป็นหลัก ทาให้
พื้นที่ปลูกคงที่ มีการเพิ่มหรือลดลงในปริมาณที่ไม่สูงนัก เนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ยาก
อ้อยโรงงาน
อ้อยโรงงาน เป็นพืชไร่ที่ใช้น้าน้อย ส่วนใหญ่ปลูกนอกเขตชลประทาน ใช้น้าฝนเป็นหลัก
ส่วนพื้นที่ปลูกจะปลูกในดินที่มีความสมบูรณ์ต่า นอกจากนั้นเกษตรกรรายใหญ่จะพัฒนาการให้น้าเป็นแบบ
น้าหยด ซึ่งลดปริมาณการใช้น้าลดลง การทาน้าหยดจะทาให้อ้อยเจริญเติบโตสม่าเสมอ ส่วนพื้นที่ปลูกไม่
เพิ่มขึ้น หรือลดลงมากนัก เนื่องจากเป็นอาชีพของเกษตรกรชาวไร่โดยตรง
พืชผัก
พืชผัก เป็นพืชที่ปลูกเฉพาะพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ราบลุ่ม โดยปลูกใน
ลักษณะร่องจีนส่วนใหญ่ แต่บางส่วนปลูกแบบสภาพไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้าจากชลประทานเป็นหลัก พื้นที่ปลูกก็
จะอยู่ปริมาณเท่าเดิมและอาจปลูกเพิ่มขึ้นหลังจากการทานาปี
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ด้านการเกษตร/เป้าหมายการพัฒนา
ด้านการเกษตรของอาเภอโพธาราม
2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชผักผลไม้ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
ศั ก ยภาพ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล สามารถส่ ง ออกไปยั ง ตลาด
ต่างประเทศได้มีการรวมกลุ่ม มีตลาดกลางการเกษตรในการกระจายสินค้าเกษตรอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ความต้ องการ พัฒ นาระบบการควบคุมและรักษาคุณ ภาพของสิน ค้าจากผู้ผลิตถึง
ผู้บริโภคได้ทุกขันตอน โดยเกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ตระหนักถึง
โทษภัยจากการใช้สารเคมี มีระบบการควบคุมศัตรูพืชผัก ผลไม้
2.2 สภาวการณ์ของอาเภอโพธาราม
1.) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ในสถานการณ์ฟื้นตัว หลังจากมีการหดตัวใน
ปี 2555-2556 รายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี 191,970 บาท เศรษฐกิจโดยรวมของอาเภอโพธารามเริ่มปรับตัว
ดีขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร และภาคบริการ ได้แก่ มันสาปะหลัง การผลิตสุกร มี
ปริมาณการผลิ ตเพิ่มขึ้น ส่ วนภาคบริ การ ฟื้นตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนซึ่ งอยู่ใน
สถานะที่หดตัว ในส่วนภาคการใช้จ่ายของประชาชนมีอัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือน ลดลงจาก
7.48 เป็น 5.35 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ สาหรับอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 23
2.) โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของอ าเภอโพธารามขึ นอยู่ กั บ การผลิ ต ภาค
การเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในช่วงการพัฒนาระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาคการผลิตที่มีผลสาคัญต่ออัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเภอโพธาราม คือภาคการเกษตร สาหรับสาขาการผลิตอื่นๆที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
เช่น สาขาการก่อสร้าง การขายส่งขายปลีก
3.) ความสามารถในการผลิตอยู่ในระดับที่จะพัฒนาเพื่อสนับสนุน การแข่งขันของ
ประเทศ โดยที่อาเภอโพธารามมีทรัพยากรที่เป็นต้นทุนการผลิตในสาขาที่จะขับเคลื่อนการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ภาคการเกษตร ในส่วนภาคการเกษตรอาเภอโพธารามมีพื้นที่ทาการเกษตร
จานวน 140,607.35 ล้านไร่ มีระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่ทาการเกษตรถึงร้อยละ 60 ด้าน
การเพาะปลูกมีศักยภาพการผลิตพืชผัก ผลไม้ เช่น ชมพู่ โดยมีตลาดกลางเกษตรขนาดใหญ่เป็นจุดกระจาย
สินค้า ไปสู่ภาคต่างๆในประเทศ ด้านการปศุสัตว์ และเลี้ยงโคนม ในส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีการ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปลานิล ปลาดุก ปลาทับทิมในกระชัง
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ผลผลิตของอาเภอโพธาราม ยังมีข้อจากัดในด้านการแข่งขันหลายประการ เช่น มาตรฐาน
กรผลิต การจัดการด้านการตลาดยังไม่สามารถใช้การตลาดนาการผลิต และความรู้ของผู้ประกอบการ ใน
การพัฒ นามาตรฐานการผลิต เป็นต้น ผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานการ
ส่งออกให้มากขึ้นได้ เช่น ชมพู่ มะพร้าวน้าหอม ปลาสวยงาม กล้วยไม้ และพืชผัก
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่มีศักยภาพในการยกระดับการแข่งขันได้ เช่น ผลิตภัณฑ์
OTOP ซึ่งมีอยู่จานวน 80 ผลิตภัณฑ์
2.3 ผลผลิตที่สาคัญและการส่งออกของอาเภอโพธาราม
ข้อมูลการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558 ประเทศไทยมีตลาดการส่งออกที่สาคัญ
คือ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ
อินเดีย สินค้าที่สาคัญ เช่น สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม สิน ค้าแร่และเชื้อเพลิง มีมูล ค่าคิดเป็นสัดส่ วน ร้อยละ 9.41 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ
78.68 และร้อยละ4.15 ตามลาดับ
อาเภอโพธาราม มีสินค้าส่งออกในส่วนของสินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง)
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าภาคอุตสาหกรรมที่สาคัญ เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สินค้า
การเกษตร เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ ส่งตลาดจีน มะพร้าว/มะพร้าวแปรรูป ส่งตลาดยุโรปและจีน กล้วยไม้
ส่งตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีน
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2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง(S)
1. มีพื้นที่เหมาะสมต่อการทาการเกษตร คือมีแม่น้า
แม่กลองไหลผ่าน โดยพื้นที่ร้อยละ 60 อยู่ในเขต
ชลประทาน
2. อาเภอโพธาราม มีความหลากหลายในด่านต่างๆ
ทั้งเกษตร ประมง ปศุสัตว์ มีทั้งพืชผัก มะพร้าว
น้าหอม ปลาสวยงาม โคเนื้อและโคนม และสุกร
3. มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกใกล้กรุงเทพ สามารถ
กระจายสินค้าได้หลายพื้นที่ ทั้งตลาดสี่มุมเมือง,
ตลาดไท
4. มีหน่วยงานด้านการเกษตรอยู่ในอาเภอโพธาราม
หลายหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา, ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตร ส่วนราชการต่างๆ
5. เกษตรกรมีความรู้ด้านการทาการเกษตร มี
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม
โอกาส(O)
1. มีนโยบายส่งเสริมด้านการเกษตรที่ชัดเจน
หลายด้าน เช่นการทาการเกษตรแปลงใหญ่,
เมืองเกษตรสีเขียว, Zoning, Smart farmer
2. นักลงทุนเข้ามาสนใจด้านอุตสาหกรรมภาค
การเกษตร
3. มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในภาคการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน(W)
1. ขาดแรงงานในภาคการเกษตร
2. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างชัดเจน
3. เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก เกษตรกรรุ่นใหม่มัก
ไม่ค่อยสนใจการทาการเกษตร
4. เกษตรกรขาดทายาทในการทาการเกษตร และ
ขาดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร
5. ขาดแหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องตลาด
6. ขาดการบริหารจัดการภาคการเกษตรในระยะยาว

อุปสรรค(T)
1. เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางฤดูกาล เกิดปัญหาการ
ใช้น้าในภาคการเกษตร
2. เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ (น้าท่วม, ฝนแล้ง,ลมพายุ)
3. เกิดการระบาดของแมลงศัตรูธรรมชาติ
4. เกิดปัญหาพื้นที่การทาการเกษตรขาดความอุดม
สมบูรณ์
5. การย้ายแรงงานภาคการเกษตร ไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม
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แนวทางของปัญหาและการแก้ปัญหาด้านเกษตร
๑. ด้านพืชผัก
ปัญหา
- สารเคมีตกค้าง
- คนไม่นิยมกินผัก
- ราคาผักปลอดสาร ไม่สูงกว่าตลาด
- ตลาดผักปลอดภัยไม่ชัดเจน
- พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมี
- มีการใช้สารเคมีในการเก็บรักษาผลผลิต

การแก้ปัญหา
- ส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมการทาเกษตรแบบปลอดภัย(ยกระดับการปลูก)
- สร้างตลาดพืชปลอดภัย(สร้างตลาด เป็นระบบตลาดเฉพาะ)
- ส่งเสริมการปลูกพืชระบบโรงเรือน
- เชื่อมโยงกลุ่มผู้ปลูกกับพ่อค้า
- สร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
- สร้างตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
- สร้างโรงคัดแยกในพื้นที่
- การตรวจสอบและเฝ้าระวังสารพิษตกค้าง
- ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
- Logistis วิจัยการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่ง
- ส่งเสริมทะเบียนประวัติสินค้า

2. ด้านข้าว
ปัญหาข้าว
- ข้าวมีความชื้นสูง
- ราคาข้าวตกต่า
- ศูนย์ข้าวชุมชนมีน้อย
- ขาดความรู้ด้านระบบสหกรณ์

แนวทางการแก้ปัญหา
- สร้างลานตากข้าว
- ส่งเสริมการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน(พันธุ์ข้าวและคุณภาพข้าว)
- การจัดการข้าวครบวงจรโดยชาวนา
- การบริหารจัดการของชาวนาแบบครบวงจร(ยุ้งฉาง, เครื่องอบ,
โรงสี,ลานตากข้าว)
- สร้างชุมชน/องค์กร/กลุ่มข้าวของอาเภอโพธาราม
- สร้างศูนย์ข้าวครบวงจรของชุมชน
- ส่งเสริมองค์กรประชาชนที่มีมาตรฐาน
- สร้างตลาดกลางค้าข้าว
- ใช้เครือข่ายประชารัฐ
- ส่งเสริมการปลูกข้าวที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค(หอมมะลิ
และไรซ์เบอรี่)
- สร้างกองทุนหมุนเวียน
- ส่งเสริมการวิจัย/เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

12

3. ด้านอ้อยโรงงาน
ปัญหาอ้อยโรงงาน
- ขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย
- ขาดแหล่งเงินทุน
- ศัตรูอ้อยระบาด
- พื้นที่ปลูกห่างจากโรงงาน
- ค่าคนส่งแพง
- ขาดน้าในการปลูก ต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลัก

4.ด้านมันสาปะหลัง
ปัญหามันสาปะหลัง
- ผลผลิตต่า
- ใช้พันธุ์ที่หาซื้อเองจากเกษตรกร
- ลานรับซื้อมีน้อย ราคาผลผลิตต่า
- ขนส่งไกล

การแก้ปัญหา
- ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อกู้เงินจากสถาบันการเงิน
- ให้ความรู้เรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูอ้อย
- ให้ส่งผลผลิตไปโรงงานที่อยู่ใกล้สุด
- จัดหาแหล่งน้าใต้ดินเพื่อปลูกอ้อย

การแก้ปัญหา
- เพิ่มผลผลิตโดยใช้ระบบน้าหยด
- หาพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม
- จัดหาตลาดรับซื้อ
- ตั้งจุดรับซื้อผลผลิต
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การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเกษตรของอาเภอโพธาราม
ที่
1
2

3

4

5.

จุดเด่นที่สาคัญ จากการพัฒนาอาเภอโพธาราม
(สิ่งที่ดี หรือจุดเด่นที่ไม่เหมือนอาเภออื่น)
ด้านองค์ความรู้
- มีหน่วยงานด้านการเกษตรในอาเภอ เช่น ศูนย์วิจัยการพัฒนาพันธุ์สัตว์
ตาบลหนองกวาง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ด้านการใช้สารเคมี
- เริ่มมีการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้น
- เกษตรกรมีการตื่นตัวมากขึ้น/ เกิดการบริโภคสินค้าปลอดภัยมากขึ้น
- มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในพืชบริโภคแต่ยังไม่นิยมใช้ในพืชสวน, พืชไร่ ซึ่ง
มักจะมี
ผลต่อเกษตรกรโดยตรง
ด้านการรับรองมาตรฐาน
- มีหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานในพื้นที่
- การตรวจรับรองผลผลิตไม่ทันเวลา
ด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร
- เกิดกลุ่มเข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มบ้านสิงห์, กลุ่มเขาชะงุ้ม
สามารถนามาเป็นต้นแบบได้
ด้านตลาดและเส้นทางการจาหน่าย
- มีตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในภูมิภาค/ การคมนาคมสะดวก

จุดด้อย(สิ่งที่ไม่ดี สภาพปัญหา)
- เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ สามารถเข้าเฉพาะกลุ่มได้
- มีแหล่งจาหน่ายสารเคมีจานวนมาก แต่แหล่งจาหน่ายสารชีวภัณฑ์น้อย
- สารเคมีสามารถเก็บไว้ได้นาน สารชีวภัณฑ์ทาแล้วต้องใช้เลย
- เกษตรกรมีความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์น้อย เช่น ในพื้นไร่ อ้อย

- หน่วยตรวจรับรองมาตรฐานในพื้นที่มีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร (บุคลากรมีจานวนน้อย)
- ระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังไม่เข้มงวด (เกิดการสวมสิทธิ์)
- ผลประโยชน์ตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง
- กลุ่มที่เกิดขึ้นมากมายเป็นกลุ่มที่ไม่มีคุณภาพ ขาดความยั่งยืน ยังขาดการ
บริหารจัดการภายในกลุ่ม
- ยังไม่มีตลาดมาตรฐานเกิดขึ้น (ตลาดสินค้าพรีเมี่ยม) มีเพียงตลาดเดียว คือ
ตลาดเกษตรกรซึ่งไม่ครอบคลุมไปยังอาเภอต่างๆ
- ขาดการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่สนใจสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน แต่ตลาดยังไม่ยั่งยืน
14

การพิจารณา
สิ่งที่ต้องการ
จะเป็น ใน 5
ปีที่

ประเด็นสาคัญ
และสถานการณ์
พัฒนาอาเภอ
ในปัจจุบัน

การพัฒนา
ด้านการ
ตลาด

สิ่งที่ต้องการจะเป็นใน 5 ปี
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจภาคการเกษตร
1.1 ยกระดับมาตรฐานของตลาดให้เป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน โดย
การสร้างตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อขยายสู่ภูมิภาคและต่างประเทศ
1.3 มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสู่ Social เพื่อขยายตลาดให้
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1.4 พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. การยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้า
ของประเทศ
2.1 สร้างแบรนสินค้าเกษตรในระดับพรีเมี่ยม
2.2. พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อรักษาสมดุล
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะอนามัยตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร
ที่เหมาะสมสาหรับการผลิต และการจัดการเกษตร
2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เช่น
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี, การใช้ปุ๋ยตามค่า
สังเคราะห์ดิน สร้างความยั่งยืนด้านการเกษตรเพื่อลดปริมาณ
ของเสียภาคการเกษตรให้เกิดน้อยที่สุดเมื่อปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม (Zero West)
2.4 ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง/
ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี/
แนวทางแผนชาติ ฉบับ 12
และประเทศไทย 4.0 ในเรื่องใด

แผนชาติ ฉบับ 12
1. สร้างขีดความสามารถการผลิตใน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร
2. เร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มุ่งเน้นการผลิตและการแปรรูปที่สร้างมูลค่า
เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ประเทศไทย 4.0
1. สร้างความสมดุลใน 4 มิติ คือ มีความสมดุล
ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่
อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
โดยการพัฒนาที่สมดุลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี
1. สร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตร ส่งเสริมการเกษตรรายย่อยให้ปรับสู่
การเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ต้องการจะเป็น
สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
เรื่องใด ในภูมิภาค
หรือประเทศใด

สอดคล้องกับ
- การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)
- มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
- มุ่งเน้นการสร้างความ
มั่นคงทางการตลาด
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การพิจารณาสิ่งทีต่ ้องทาเพิ่มเติม
สิ่งที่ต้องการจะเป็น
ในปี 5 ปี
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจด้าน
การเกษตร
- ยกระดับมาตรฐานของตลาดให้เป็นตลาดที่ได้
มาตรฐานที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลผลิตด้านการเกษตร
เพื่อขยายสู่ภูมิภาคและต่างประเทศ
- มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสู่ Social
ขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงได้
ง่ายขึ้น
- พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประเด็นที่ต้องทาเพิ่ม
จากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
- เพิ่มจานวนตลาดเกษตรให้มากขึ้น
- ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
และจัดจาหน่ายสินค้า
- ส่งเสริมการใช้ Social เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งของเกษตรกรเองและจัดทาให้
เป็นระบบเว็บไซด์ (Website.com) เกษตรกร
- ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอ
โพธาราม ให้เชื่อมโยงกับจังหวัดราชบุรี

เป้าหมายการพัฒนา

ตัวชีวัด

- เพิ่มจานวนตลาดเกษตรให้
- GDP สินค้าเกษตรต่อ
ครอบคลุม เพื่อนาร่องขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมอาเภอ
- จัดจาหน่ายสินค้าในและต่าง
เพิ่มขึ้น
จังหวัด
- เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อีก
เกษตรของอาเภอโพธาราม
1 ช่องทาง
และจังหวัดราชบุรี
- เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใน
อาเภอโพธาราม และจังหวัดราชบุรี

ยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อเป็นแหล่งผลิตและ
ส่งออกของประเทศ
- สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรในระดับพรีเมี่ยม
- มีการสร้าง Packing สินค้าเกษตร พรีเมี่ยม สร้าง - เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมการเข้าสู่
- พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อ
ตลาด... เพื่อเกิดแรงจูงใจในการยอมรับของ
สินค้าพรีเมี่ยมผ่านการประเมิน
รักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะอนามัย
เกษตรกรในการเข้าสู่สนิ ค้าพรีเมี่ยม
เพิม่ ขึ้น
ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารที่เหมาะสมกับการผลิต - มีการจ้างตรวจประเมินจากภายนอกมาตรวจ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
และการจัดการเกษตร
รับรองเพิ่มเติมจากหน่วยตรวจของกรมวิชาการ
การรับรองมาตรฐาน GAP
- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้สาร
เกษตร
ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี/การใช้ปุ๋ยคอก/
วิเคราะห์ดินเพื่อสร้างความยั่งยืน..การเกษตร
เพื่อลดปริมาณของเสียให้เกิดน้อยที่สุด

- ผ่านการประเมินสินค้า
พรีเมี่ยม
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
GAP
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้
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การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์
ที่

ประเด็น
1. การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันธุรกิจ
การเกษตร
2. ยกระดับ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรเพื่อเป็น
แหล่งผลิตและ
ส่งออกของ
ประเทศ

จุดแข็ง (S)
S1 มีพื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตรมีแม่น้า
แม่กลองไหลผ่าน/
อยู่ในเขตชลประทาน
S2 การคมนาคมขนส่งสะดวก
S3 อาเภอโพธาราม มีความหลากหลายหลาย
ในหลายๆ ด้าน ทั้งประมง ปศุสัตว์
เกษตร มีผลผลิตทั้ง ปลาสวยงาม สุกร
โคเนื้อ มะพร้าว ชมพู่ทับทิมจันทร์
พืชผัก
S4 มีหน่วยงานด้านการเกษตร /
หน่วยงานศึกษาวิจัย อยู่ใน
อาเภอโพธาราม
S5 มีบุคลากรทั้งจากส่วนราชการและตัว
เกษตรกรที่มีความรู้ด้านการเกษตร
เป็นสังคมเกษตรกรรม

จุดอ่อน ( W )
W1 ขาดการบูรณาการร่วมกันและ
การประสานงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัด
W2 หนี้สินของเกษตรกร ยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากการขาดการ
วาวแผนการจัดการที่ดี และจาก
ราคาผลผลิตตกต่า
W3 เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุสูงวัย
เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยสนใจทาการเกษตร
W4 ขาดตลาด การประชาสัมพันธ์
ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรใน
อาเภอ ที่จาหน่ายสินค้า
พรีเมี่ยมของอาเภอโพธาราม

โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
O1 มีนโยบายส่งเสริมด้าน
T1 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงใน
การเกษตรหลายด้าน เช่น
บางฤดูกาล และ
เมืองเกษตรสีเขียว, เกษตร
ชลประทานงดการ
แปลงใหญ่
ปล่อยน้าในช่วงฤดูแล้ง
O2 มีวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่ม T2 มีแนวโน้มการระบาด
เกษตรกร ช่วยส่งเสริมการ
ของโรค... เนื่องจาก
รวมกลุ่มของเกษตรกร
สภาพของอากาศมีการ
O3 มีจุดรับซื้อผลผลิต
เปลี่ยนแปลง
การเกษตร ทั้งล้ง โรงงาน T3 พื้นที่ทาการเกษตรขาด
แปรรูปเกษตร
ความสมบูรณ์ เนื่องจาก
O4 เป็นจุดกระจายสินค้าด้าน
มีการเกษตรในพื้นที่
การเกษตร สามารถ
เก็บเกี่ยวช้าหลายที่ และ
กระจายสินค้าสู่ตลาด
ขาดการบารุงรักษาอย่าง
สี่มุมเมือง ตลาดไท
ต่อเนื่อง
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SWOT MATRIX
ที่
ทางเลือก
1. กลยุทธ์เชิงรุก (S+O)

1. S3 S5 + O1 O2 O3

กลยุทธ์
1. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจภาคการเกษตร

2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข(W+O)

1. W2 + O1 O3
2. W3 + O1

1. ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Young Smart Farmer

3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน(S+T)

1. S3 S4 S5 + T1 T2 T3

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP เกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร

4. กลยุทธ์เชิงรับ(W+T)

1. W2 W3 + T2 T3

1. ส่งเสริมการวางแผนทางการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับกลไกการตลาด
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3. กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
บทบาทหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม

1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ดา้ นการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสตั ว์
4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
5. ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
ข้อมูลของสานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม
สานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม มีอัตรากาลังทั้งสิ้น 13 คน เป็นข้าราชการ 9 คน
ลูกจ้างประจา 1 คน พนักงานราชการ 3 คน
โครงสร้างประกอบด้วย
- เกษตรอาเภอ
1
คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
คน
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
9
คน
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1
คน
- คนงาน
1
คน
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ยุทธศาสตร์สานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
อาเภอโพธาราม เป็นอาเภอทีม่ ีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ดังนั้น จึงกาหนดจุดเน้น
การพัฒนาอาเภอ “ฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตด้าน
การเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานการส่งออกและเงื่อนไขการค้าของตลาด เพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านการตลาดกับประเทศประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้า เช่น ชมพู่ มะพร้าว กล้วยไม้
และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ด้านการเกษตร มีเป้าหมายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ภาคการเกษตร โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิต สร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้า การใช้ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกสาขาการผลิต ส่งเสริม Smart Farming เพื่อการใช้นวัตกรรมในการผลิต
พัฒ นาระบบควบคุ มคุณ ภาพสินค้าทั้งภาคบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ผลิตจนถึงตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับ สาขาอุตสาหกรรมและสาขาการผลิ ตอื่นส่ งเสริมการผลิต และการ
บริการที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ด้านการตลาด ดาเนินการเปิดช่องทางการค้ามากขึ้น โดยการแสวงหาความร่วมมือกับภาค
การตลาดต่ างๆ ในการเพิ่ มช่ องทางการจ าหน่ ายของอาเภอ ทั้ งในและต่ างประเทศ ทั้ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิสัยทัศน์
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการ
ของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย :
1. เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer, Young Smart
Farmer และ Smart Group
2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ เป็น Smart Product
3. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
แนวทางการดาเนินงาน
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกษตรกรในทุกช่วงวัย ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม/ องค์กร และ
ชุมชนเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งแก่ภาคเกษตร
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
2. พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
3. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
กลยุทธ์
1.2 พัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
แนวทางการดาเนินงาน
มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม
2. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
3. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด
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กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพืนฐานของภาคการเกษตร
แนวทางการดาเนินงาน
มุ้งเน้นให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนา
หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิต รวมทั้งปรับ
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
1. พัฒนาและปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ภาคเกษตร
4. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้เครือ่ งมือส่งเสริมการเกษตร
เป้าหมาย :
เกิดผลสาเร็จที่ชัดเจนของการส่งเสริมการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม จากการใช้เครื่องมือ
การส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ คือ ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรเป็น
แหล่งองค์ความรู้และพัฒ นาเกษตรกร ใช้แปลงใหญ่เป็นหน่วยผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ภายใต้การ
บูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์
2.1 ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
และให้บริการ
แนวทางการดาเนินงาน
1. กาหนดแนวทางและพัฒ นาการเกษตรในชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สามารถเป็นที่พึ่งของ
เกษตรกรและชุม ชนในด้านการเกษตร โดยมีห น่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชนเข้ าไป
ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางการพัฒนาที่กาหนด
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็น
แบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดและสร้าง
การเรียนรู้ในชุมชนจากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในพื้นที่
3. มีการส่งเสริมให้ เกษตรกรน้อมนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องชี้นาในการ
ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
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4. มี ก ารเชื่ อ มโยงการท างานกั บ ศู น ย์ เครือ ข่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และขยายขอบเขตการ
ให้บริการ แก่เกษตรกร เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
และศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ
กลยุทธ์
2.2 ใช้แปลงใหญ่เป็นเครื่องมือในการผลิตสินค้าเกษตร
แนวทางการดาเนินงาน
1. หลักสาคัญคือ การยึดพื้นที่ในการดาเนินการเป็นหลัก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิต
รวมกันจาหน่าย และรวมกันบริหารจัดการ มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการ มีการบูรณา
การ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชนให้การสนับสนุนการบริหารจัดการและการตลาด
2. มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสร้างความ
สมดุลของอุปสงค์ - อุปทาน
3. มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้เสริม และลด
ความเสี่ยงของเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่
4. ผลสาเร็จที่คาดหวัง คือ เกษตรกรเข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบการ และมีอานาจต่อรอง
กลยุทธ์
2.3 ใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรอื่นๆ สนับสนุนการทางาน
แนวทางการดาเนินงาน
1. ใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เช่น การใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร การวิจัยในงาน
ประจ า (Routine to Research : R2R) การจั ด งานวั น ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการทางาน โดยใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของแต่ละงาน
เพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพ การ
ท างาน โดยเน้ น ให้ เจ้ าหน้ าที่ พั ฒ นาเครื่อ งมื อ และทดลองใช้ ในพื้ น ที่ รวมทั้ งปรับ ปรุ ง ให้
เหมาะสม เพื่อนาไปขยายผลและเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ นาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร
เป้าหมาย :
ใช้การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) การบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามระบบการส่งเสริมการเกษตร
กลยุทธ์
3.1 การถ่ายทอดความรู้ ( Training )
แนวทางการดาเนินงาน
มุ่ งเน้ น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมส่ งเสริม การเกษตรทุ ก ระดั บ ทั้ งในด้ านสมรรถนะ
วิ ช าการ และการบริ ห ารจั ด การโครงการ โดยใช้ เวที ต ามระบบส่ งเสริ ม การเกษตร เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การชี้แจงทาความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการนาเสนอและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
กลยุทธ์
3.2 การเยี่ยมเยียน ( Visiting )
แนวทางการทางาน
มุ่งเน้นการพบปะเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่ม และรายบุคคล โดยมีการนัดหมาย เวลา
และสถานที่ที่ชัดเจน และมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง ติดตามและแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร ตลอดจนประสานการบู รณาการการท างานของทุ กภาคส่ ว นโดยยึ ดเป้ าหมาย
เดียวกัน
กลยุทธ์
3.3 การสนับสนุน ( Supporting )
แนวทางการทางาน
มุ่งเน้นทีก่ ารพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มีขวัญกาลังใจ สมรรถนะ มีระบบการทางาน เครื่องมือการทางาน
อาคารสถานที่ให้พร้อมในการทางาน
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กลยุทธ์
3.4. การนิเทศงาน ( Supervision )
แนวทางการทางาน
มุ่งเน้นให้การทางาน เพื่อการกระตุ้นเร่งรัด และติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว ให้ยึดหลักการนิเทศ
งานที่มุ่งส่งเสริม สนับ สนุนมากกว่าควบคุมให้ทางานตามคาสั่ง และการประสานบูรณาการการ
ทางานร่วมกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานในพื้นที่
กลยุทธ์
3.5 การจัดการข้อมูล ( Data Management )
แนวทางการทางาน
เป็นการนาข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์, สังเคราะห์ข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดการเพื่อ
พั ฒ นา ใช้ข้อ มูล เป็ น สื่ อ กลาง ในการเชื่อ มโยงหรือ บู รณาการ ร่ว มกัน กับ เครือข่ ายที่จ ะให้ ก าร
สนับสนุน หรือใช้ข้อมูลสาหรับในการประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานเพื่อใช้ในการวางแผน
และการพัฒนา
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4. รายละเอียดประกอบกลยุทธ์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการผลิตและการ
จัดการสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นพื้นฐานของภาคการเกษตร

เป้าประสงค์

1.1. เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้
เป็น Smart Farmer, Young
Smart Farmer และ Smart
Group
1.2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ
เป็น Smart Product
1.3. ภาคการเกษตรมีความ
เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนบน
พื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีวัดเป้าประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ

1.1.เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
1.2.สินค้าเกษตรของอาเภอโพ
ธาราม ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ต่อปี
1.3.เกษตรกรมีรายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
1.4.สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ร้อยละ 5 ต่อปี

1.1 ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาเกษตรกรในทุกช่วงวัย ทัง้
ระดับบุคคล กลุ่ม/ องค์กร และ
ชุมชนเพื่อสร้างรากฐานที่
เข้มแข็งแก่ภาคเกษตร
1.2 มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตและ
การจัดการสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยง
การตลาด
1.3 มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน จึงต้องมีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
การดารงชีวิต รวมทัง้ ปรับระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญา

1.1.โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น
Smart Farmer
1.2.โครงการสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องจากพระราชดาริ
1.3.โครงการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการเกษตร
1.4. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตร
1.5.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
1.6.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน
1.7.โครงการเกษตรอินทรีย์
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4. รายละเอียดประกอบกลยุทธ์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโดยใช้เครื่องมือส่งเสริม
การเกษตร
กลยุทธ์ 2.1 ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ และ
ให้บริการ
กลยุทธ์ 2.2ใช้แปลงใหญ่เป็นเครื่องมือ
ในการผลิตสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ 2.3 ใช้เครื่องมือส่งเสริม
การเกษตรอื่นๆ สนับสนุนการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร
กลยุทธ์ 3.1.การถ่ายทอดความรู้
( Training )
กลยุทธ์ 3.2.การเยี่ยมเยียน
( Visiting )
กลยุทธ์ 3.3การสนับสนุน
(Supporting)
กลยุทธ์ 4.การนิเทศงาน
( Supervision )
กลยุทธ์ 5.การจัดการข้อมูล
( Data Management )

เป้าประสงค์

ตัวชีวัดเป้าประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

2.1 เกิดแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนาเกษตรกร
2.2 ใช้แปลงใหญ่เป็นหน่วย
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ภายใต้การบูรณาการการทางาน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.1 การการเชื่อมโยงเครือข่าย
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 5
เครือข่ายต่อปี
2.2 เกิดแหล่งเรียบรู้ให้กับ
เกษตรกร
2.3 เกิดนวัตกรรมด้าน
การเกษตร 1 นวัตกรรมต่อปี

2.1 ใช้เครื่องมือ การส่งเสริม
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ คือ
ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต สินค้า
เกษตรเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนาเกษตรกร และใช้แปลง
ใหญ่เป็นหน่วยผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบูรณา
การการทางานของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

3.1 เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
อาเภอได้รับการพัฒนาศักยภาพ 3.1 เกิดองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาด้าน ประสิทธิภาพการส่งเสริม
การเกษตรได้อย่างทันท่วงที
การเกษตร

โครงการ

2.1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2.2.โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
2.3 โครงการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจที่สาคัญ

3.1 ใช้การขับเคลื่อนระบบ
3.1 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งเสริมการเกษตร (T&V
ระดับจังหวัด
System) บริหารจัดการ เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามระบบการส่งเสริมการเกษตร
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