
ยุทธศาสตร์มะพร้าวน้ําหอม ๒๕๕๔-๒๕๕๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

๑) ส่งเสริมการปลูกทดแทนและปลูกแซม
ด้วยสายพันธุ์น้ําหอม 

-  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
-  จัดหาแหล่งพันธุ์ดี 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

๒) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
-  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
-  พัฒนาศักยภาพ 
-  พัฒนาการจัดทําแผนธุรกิจ 
-  สร้างและพัฒนาเครือข่าย 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร 

๑.พัฒนาการผลิต
มะพร้าวน้ําหอม 
 

เพิ่มปริมาณผลผลิต
มะพร้าวน้ําหอมที่มี
คุณภาพสูงใหส้มดุล
กับความต้องการของ
ตลาด 

๑. ผลผลิตมะพร้าวน้ําหอมต่อไร่ 
    จาก ๑,๖๐๐ ผล/ไร่/ปี เป็น  
    ๒,๑๐๐ ผล/ไร่/ปี 
๒. ลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ  
   จาก ๕ บาท/ผล เป็น ๔ บาท/ 
   ผล 
๓. กระจายผลผลิตให้มีต่อเนื่อง 
    ตลอดปี โดยเกษตรกรสามารถ
    เก็บผลผลิตได้ปีละ ๑๘ ครั้ง  
    เฉลี่ยครั้งละ ๕ ผล/ต้น 
๔. พัฒนาคุณภาพผลผลิต โดย 
    เพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าวสาย 
    พันธุ์น้ําหอม ร้อยละ๑๐ ต่อปี 
๕. มีสายพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมที ่
    ได้รับการรับรองพันธุ์ภายใน 
    ๕ ปี 
     

๑.เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตใน
สวนเดิม 

๓) บริหารจัดการสวน 
-  จัดกระบวนการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
-  จัดทําแผนการปฏิบัติบํารุงรักษา

และปรับปรุงสวนเสื่อมโทรม 
-  จัดทําแผนการเก็บผลผลิตโดย

เชื่อมโยงในกลุ่มผู้ผลิตให้กระจายตลอดทั้งปี
-  ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และ

ลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 



ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
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-  ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ 
      - ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 

-  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

-  ผลิตขยายศตัรูธรรมชาติและชีว
ภัณฑ์ 

-  รณรงค์ป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
-  ติดตามสถานการณ์และเฝา้ระวัง

การระบาด 
-  ดําเนินการป้องกันกําจัด/บริหาร

จัดการศัตรูพืช 
  -  หน่วยเคลือ่นที่เร็ว 

 
๑) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจมะพร้าว
น้ําหอม 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

   ๒. จัดทําเขต
เศรษฐกิจมะพร้าว
น้ําหอม 
 

๒) กําหนดมาตรการและแนวทาง 
ดําเนินการในเขตเศรษฐกิจฯ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน 
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๓) ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจ และขอ
ความร่วมมือ 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
๔) จดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูมะพร้าว

น้ําหอม 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

๑) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานสากล/เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม/Green Product 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

๒) พัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออก 
๓) วิจัยและพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 

๒.พัฒนาการแปร
รูปและ
อุตสาหกรรม 
 

เพิ่มศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม
ในการ แปรรูป 
และพัฒนาผลติ 
ภัณฑ์ 
 

๒.๑ โรงงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน สากลมีจํานวนเพิ่มขึ้น  
๕แห่ง 
๒.๒ มผีลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
เพิ่มขึ้น ๕ชนิด 
 

๑. ส่งเสริมและ
พัฒนา การแปร
รูปและอุตสาห 
กรรมมะพร้าว
น้ําหอม 

๔) สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๑) ศึกษาวิจัยตลาดในประเทศ ๑* 
 

สถาบันการศึกษา 
๓.พัฒนาการ
ตลาด 
 

รักษาเสถียรภาพ
ของราคา และ
ขยายตลาด

๓.๑ ราคามะพร้าวน้ําหอมมี
เสถียรภาพที่ระดับ ๕ บาท/ผล 
 

๑.ส่งเสริมและ
พัฒนาตลาด
มะพร้าวน้ําหอม ๒) ติดตามสถานการณ์ตลาดและเตือนภัย

กรมการค้าภายใน  
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๓) ส่งเสริมตลาดในประเทศ ๑* 
 

หน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

๔) ประชาสัมพันธ์การบริโภคมะพร้าว
น้ําหอมภายในประเทศ 

กรมการค้าภายใน 
กรมส่งเสริมการส่งออก 

 
 
๕) สร้างเสถียรภาพราคาผลผลิต ๑*  

 
๑) ศึกษาวิจัยตลาดต่างประเทศ ๒*  
 
 

สถาบันการศึกษา 

 
๒) สร้างตราสินค้ามะพร้าวน้ําหอมไทย กรมส่งเสริมการส่งออก 

สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

๓) สร้างและขยายตลาดในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ 

 
๓.๒  มูลค่าผลติภัณฑ์มะพร้าว
น้ําหอมและมะพร้าวน้ําหอม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี 

๒.ส่งเสริมและ
พัฒนาตลาด
มะพร้าวน้ําหอม
ต่างประเทศ 

๔) จัดสร้างตํานานมะพร้าวน้ําหอมไทย กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการเกษตร 
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๑) บูรณาการทุกภาคส่วน ทกุด้าน และ
ทุกระดับ ๓* 
-  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ 
-  คณะอนุกรรมการร่วม/เฉพาะ

ด้าน/ระดับพื้นที่ 
-  คณะทํางานร่วม/เฉพาะด้าน/

เฉพาะกิจ 
-  ระบบการประชุมและปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
 
 
 

หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

๔.พัฒนาการ
บริหารจัดการ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มะพร้าว
น้ําหอม 
 

๑.  มีระบบการบริหารจัดการที่
เป็นเอกภาพและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน โดยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร้อย
ละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ 
 
๒. มีผลงานวิจัยที่จะนําไปสู่การ
เป็นผู้นําในการผลิตและส่งออก
ของโลก โดยงานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผนและเป้าหมายที่
กําหนด 

๑. บริหาร
จัดการ
ยุทธศาสตร์
มะพร้าวน้ําหอม 
 

๒) บริหารงานวิจัย 
-  คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย 
-  กําหนดกรอบ (แผนแม่บท) 
งานวิจัย 

-  จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุก
ภาคส่วน 

-  ส่งเสริมการทําวิจัยในทุกภาคส่วน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ 
สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
กรมวิชาการเกษตร 



ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

-  ควบคมุกํากับ ติดตาม เร่งรัด
งานวิจัย 

-  ใช้ประโยชน์ ต่อยอด ขยาย
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมวิชาการเกษตร 

๔) พัฒนาระบบข้อมูล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

๕) ควบคุมกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

๖) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมการส่งออก 

หมายเหตุ : ๑*คือ กรมการคา้ภายในขอตัดออก        ๒*คือ กรมการค้าต่างประเทศขอตัดออก       ๓*คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรขอตัดออก 
 


