
 
กลุ่มบริหารจัดการงานสง่เสริมสินค้าเกษตร 

 
วิเคราะหส์ถานการณก์ลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร 
 
 กลุ่มบริหารการจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร เร่ิมต้ังข้ึนคร้ังแรกเมื่อ ปี 2545 จากการปรับโครงสร้าง
อัตรากําลังของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่ือกลุ่มส่งเสริมการผลิตประมง ทาํหน้าที่ส่งเสริมด้านการผลิตประมง ต่อมาได้
เปลี่ยนช่ือเป็นกลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร ทํางานด้านยุทธศาสตร์ ของ สสจ. ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้
บุคคลากรส่วนหน่ึงย้ายไปทํางานด้านยุทธศาสตร์ของ สสจ. และที่เหลือทาํงานด้านข้อมูลสถานการณ์พืชและด้าน 
โลจิสติกส์สินคา้เกษตร และในเดือน ตค. 2554 เจ้าหน้าที่ได้เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด จึงไม่บุคลากรทํางาน  
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ใน ปี 2555  ได้รวบรวมบุคคลากรและสร้างงานข้ึนมาใหม ่โดยมีเป้าหมายจะดําเนินงานจัดการ
สินค้าเกษตรด้านโลจิสติกส์  และการจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (Post harvest) ดังน้ันการที่จะกําหนด
เป้าหมายและทิศทางในการทํางาน จําเป็นต้องวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
เพ่ือกําหนดแนวทางในการทํางานได้อย่างถูกต้อง 
 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกลุม่บรหิารจัดการงานส่งเสริมสินค้า
เกษตร 
 

จุดแข็ง (Strengh ) 
 
1. งานที่รับผิดชอบสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรได้ทุกชนิด 
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถและต้ังใจทํางาน 
3. มีงานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยีที่สามารถ 
ต่อยอดและพัฒนาส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมได้  
 
 

โอกาส ( Opportunity ) 
 
1. มีนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาด้าน 
โลจิสติกส์การเกษตร 
 2. สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และ
ส่วนส่งเสริมสนิค้าเกษตร ให้ความสําคัญกับงาน
ด้านโลจิสติกส์การเกษตร 
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
 
1. เป็นกลุ่มที่เริ่มการทํางานใหม่ ทิศทางการ
ทํางานยังไม่ชัดเจน  
2. บุคลากรมปีระสบการณ์น้อยในการทํางาน 
ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าเกษตรหลัง
การเก็บเกี่ยว ( Post harvest ) 
3. ขาดเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่จําเป็น 
 

อุปสรรค  (Threat ) 
 
1. แนวทางการทํางานยังขาดความชัดเจน 
2. บุคลากรของกลุ่มถูกปรับเปลี่ยนไปทํางานอ่ืน 
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1. ผลการวิเคราะหส์ถานการณ์ ( ปญัหา สาเหตุ แนวทางการปฏบิตังิาน ) 
   

ปญัหา สาเหต ุ แนวทางการปฏบิตัิงาน 
 

1. เป็นกลุ่มที่เริ่มการทํางานใหม่  
ทิศทางการทํางานยังไม่ชัดเจน  
 

1. เป็นกลุ่มทีม่ีการเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่หลายคร้ัง จากงานด้านส่งเสริม
การผลิตประมง เปลี่ยนเป็นงานด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านข้อมูลพืช และจะ
เปลี่ยนเป็นงานโลจิสติกส์ และด้าน
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ( Post 
Harvest )  
 

1. กําหนดช่ือกลุ่มและแนวทาง 
ในการทํางานให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
เหมาะสม 

2. บุคลากรมปีระสบการณ์น้อยในการ
ทํางานโลจิสติกส์ และการจดัการหลัง
การเก็บเกี่ยว การศึกษาข้อมลูเดิมและ
สร้างผลงานใหม่ต้องใช้เวลา   

2. บุคลากรทกุคนเร่ิมปฏิบัติงาน เมื่อ 
วันที่ 9 มค. 2554 จากเดิมที่เปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ไปทํางานอ่ืน 

2. บุคลากรใหม่ต้องเร่งศึกษางาน 
โดยการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
และร่วมสร้างผลงานใหม ่

3. ขาดวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่จําเป็น 
(เคร่ืองพริ้นเตอร์และเคร่ืองโทรสาร 
ใช้งานไม่ได้  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มี กระดาษ 
หมึกพร้ินต์ ) 
 

3. กลุ่มไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล (ประมาณ 
4 เดือน ) เคร่ืองไม่ได้ใช้งานเป็น
เวลานาน ทําให้เกิดขัดข้องและ
เสียหาย  
 
 

3. ขอซ่อมบางเคร่ืองที่ยังสามารถ
ใช้งานได้ หรือจัดซื้อใหม ่

 
2. ลําดบัความสําคญัของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ (งานเชิงรุก /งานประจํา/งานพิเศษ) 

2.1 งานเชงิรกุ 
  - ศึกษาพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (กรณีลําไย) 
 - อบรมเกษตรกรหลักสูตรโลจิสติกส ์

- อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูล และสร้างผลงานการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และ Post harvest 

2.2. งานประจํา 
  - จัดทําองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ( การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบโลจิสติกส์ ) 
  - บริหารโครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพ้ืนที่ และจัดทําคู่มือโครงการให้จังหวัด 
  - จัดทําแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์/รายเดือน 
  - ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2.3 งานที่มอบหมายเพิม่เตมิ 
  - เป็นคณะทํางานคณะต่างๆ ของ สสจ. 
  - ตอบข้อร้องเรียน 
  - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ทีมบคุลากรทีร่บัผดิชอบในแตล่ะงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   3.1 นางสนุสิา ประไพตระกูล ผอ.กลุม่บริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร รับผิดชอบ กํากับดูแล 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน โลจิสติกส ์การจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว จัดทําแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน 
จัดทําองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย  
    3.2 นางสาววัลภา  ปนัต๊ะ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
โลจิสติกส์ การจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว จัดทําแผนงาน/โครงการ  แผนปฏิบัติงานของกลุ่ม จัดทําองค์ความรู้ 
และติดตามประเมินผลโครงการ 
     3.3 นางสาวจันทิมาภรณ์ คําม่ัน  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ รับผดิชอบการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้าน โลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว จัดทําแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน จัดทําองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่ม  
   3.4  นางสาววรรณภิา  ทองชันลุก  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน โลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว จัดทําแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน จัดทําองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
4. องค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตังิาน 
  4.1 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
   4.2  โลจิสติกส์สินค้าเกษตร 

 4.3  การศึกษาระบบการจัดการสินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (กรณีลาํไย) 
  4.4  รายช่ือผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ 
  4.5  ตลาดภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ 
   

 
------------------------------------------------------------------------



แผนการปฏบิตัิงานส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตรที่รบัผดิชอบ ในปี 2555 
กลุ่มบรหิารการจัดการงานสง่เสริมสนิคา้เกษตร ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร 

ลําดบัความสาํคญั งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 
(ผลจากการวิเคราะห์) 

แผนการปฏบิตัิงาน ทีมงานผู้รบัผดิชอบ 

   กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่  
1. ศึกษาและ
พัฒนาการจัดการ
สินค้าเกษตรหลังการ
เก็บเกี่ยว  

โครงการจัดระบบสินค้า
เกษตรในระดับพื้นที่ 

เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการ
จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การคัดแยก 
การบรรจุ การตลาด การขนส่ง 
การเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค 
ฯลฯ เป็นการป้องกันความ
เสียหายทั้งปริมาณและคุณภาพ 
โดยการนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีการวิจัยแลว้มาต่อยอด และ
ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม  
(นําร่องในลําไย) 
 

ศึกษาพัฒนาระบบการ
จัดการสินค้าเกษตรหลัง
การเก็บเกี่ยว (กรณีลําไย) 
 

มีค.-สค. 2555 2 จังหวัด 
เชียงใหม่ จันทบุรี 

นางสุนิสา ประไพตระกูล 
น.ส.วัลภา  ปันต๊ะ   
น.ส.จันทิมาภรณ์ คํามั่น  
น.ส.วรรณิภา  ทองชันลุก   

2. การจัดการด้าน 
โลจิสติกส์สินคา้เกษตร 

โครงการจัดระบบสินค้า
เกษตรในระดับพื้นที่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ กระบวน 
การจัดส่งสินค้าจากแหล่งผลติไปสู่
ผู้บริโภค การจัดการที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรมคีวาม
เข้าใจในหลกัการของการจัดการ 
โลจิสติกส์ และนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ให้สามารถลดต้นทุน
ในกระบวนการผลิต  

 
 

อบรมเกษตรกร
หลักสูตรโลจสิติกส์ 

 

มีค.-สค. 2555 9 จังหวัด  
เชียงใหม่ เชียงราย 
ลําปาง ลําพูน แพร่ 
น่าน พะเยา ลําปาง 
ตากและจันทบุรี 

นางสุนิสา ประไพตระกูล 
น.ส. วัลภา  ปันต๊ะ   
น.ส. จันทิมาภรณ์ คํามั่น  
น.ส. วรรณิภา  ทองชันลุก  

 
 



 
ลําดบัความสาํคญั งาน/โครงการ หลกัการ/เหตผุล 

(ผลจากการวิเคราะห์) 
แผนการปฏบิตัิงาน ทีมงานผู้รบัผดิชอบ 

   กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่  
3. การจัดการสินค้า
เกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

โครงการจัดระบบสินค้า
เกษตรในระดับพื้นที่ 

พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญด้าน
การจัดการผลผลิต เริ่มจากการ
วางแผนการผลิต การตลาด
ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการ
ผลผลิต เช่น การคัดเกรด การเก็บ
รักษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
การส่งผ่านกระจายสินค้า ฯลฯ  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  

อบรมเกษตรกรหลักสูตร
การพัฒนาระบบการ
จัดการสินค้าเกษตร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

มีค.-สค. 2555 9 จังหวัด  
เชียงใหม่ เชียงราย 
ลําปาง ลําพูน แพร่ 
น่าน พะเยา ลําปาง 
ตากและจันทบุรี 

นางสุนิสา ประไพตระกูล 
น.ส. วัลภา  ปันต๊ะ   
น.ส. จันทิมาภรณ์ คํามั่น  
น.ส. วรรณิภา  ทองชันลุก  

4. ศึกษารวบรวม
ข้อมูล 
 

- เป็นกลุ่มที่เริ่มการทํางานใหม่  
และบุคลากรใหม่ การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจะทําให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในด้านวิชาการ การ
จัดการ และเป็นแนวทางในการคิด
สร้างงาน 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
และสร้างผลงานการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์  
และ การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว 
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5. จัดทําองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน 
 

- เพื่อให้มีองค์ความรู้เป็นเครื่องมือ
ในการทํางาน เรื่องต่างๆดังนี้ 
 - วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
 - โลจิสติกสส์นิค้าเกษตร 
- การศึกษาระบบการจัดการ     
สินค้าเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
(กรณีลําไย) 
- ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ 
- ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศฯลฯ 

สืบค้น จัดทําเอกสารองค์
ความรู้ 
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จัดการสินค้าเกษตร 

นางสุนิสา ประไพตระกูล 
น.ส. วัลภา  ปันต๊ะ   
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