แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
พ.ศ. 2553 – 2555
---------------------------------3.ยุทธศาสตร
1.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
2.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินคาเกษตร
3.เพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
4.พัฒนาขอมูลสารสนเทศการผลิตและการจัดการสินคาเกษตร
5.พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
6.ปรับระบบการบริหารงานและกระบวนการทํางานใหมีความสะดวก คลองตัว และมีความทันสมัย
4 รายละเอียดประกอบยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร

เปาประสงค (GOAL)

1. เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
กระบวนการผลิต

เกษตรกรสามารถ
จัดการกระบวนการ
ผลิตสินคาเกษตรได
อยางเหมาะสม

2. เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการสินคา
เกษตร

เกษตรกรมีขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการสินคา
เกษตร

ตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินงาน

1. จํานวนเกษตรกรที่ 1. ศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจาก
ไดรับการสงเสริม
หนวยงานวิจัย และ ภูมิปญญาชาวบาน ใหได
และพัฒนาการผลิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลายสามารถ
และจัดการสินคา
เลือกใชไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
2. รอยละของเกษตรที่ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
นําไปปฏิบัติ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามศักยภาพพื้นที่
และโอกาสทางการตลาด
3. รวบรวม วิเคราะหและบริการขอมูลขาวสารเพื่อการ
ตัดสินใจในสงเสริมการผลิต แกเจาหนาที่และ
เกษตรกร
4. สงเสริมและพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกรให
สามารถใชขอมูลและความรูเพื่อการวิเคราะหและ
ตัดสินใจ วางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสม
จํานวนเกษตรกรที่
1. พัฒนาความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
ไดรับการสงเสริมและ สินคาเกษตร ตั้งแตกระบวนการวางแผนการผลิต การ
พัฒนาการจัดการ
พัฒนาการจัดการธุรกิจ กลุม/เครือขาย จนถึงการ
สินคาเกษตร
พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินคา
2. พัฒนาระบบการจัดการในการเขาถึงระบบการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ
3. พัฒนาประสิทธิภาพเครือขายการผลิตการตลาด
และสงเสริมการจัดตั้งสมาคมชมรมผูผลิตสินคาราย
พืช
4. สงเสริมการทํา Contract Farming
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค (GOAL)

3. เพิ่มขีด
เกษตรกรมีขีด
ความสามารถในการ ความสามารถในการ
เพิ่มมูลคาสินคา
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
เกษตร

4. พัฒนาขอมูล
สารสนเทศการผลิต
และการจัดการสินคา
เกษตร

มีขอมูลสารสนเทศการ
ผลิตและการจัดการ
สินคาเกษตรที่ถูกตอง
และทันสถานการณ

5. พัฒนาสมรรถนะ จนท. มีความสามารถ
และวัฒนธรรมการ
ปฏิบัตงิ านไดตาม
ทํางานของบุคคลากร มาตรฐาน เปนที่
ยอมรับของผูเกี่ยวของ
ทั้งในและนอกองคกร

ตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินงาน

5. สงเสริมชองทางการจําหนายสินคาเกษตรโดยการ
ประชาสัมพันธสินคาและผูผลิตทั้งในและตางประเทศ
โดยการจัดงานแสดงสินคานําผูผลิตและผูสงออกไป
รวมงานแสดงสินคาและนําผูนําเขาจากตางประเทศดู
งานและเจรจาธุรกิจในไทย
6. พัฒนาระบบขอมูลเครือขายการผลิตการตลาดให
เกษตรกร เจาหนาที่ และผูประกอบการเขาถึงไดงาย
สะดวก รวดเร็ว
1. รอยละของ
1. ศึกษาแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีการ
เกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนารูปแบบผลผลิต และบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
สงเสริมและ
สินคาเกษตร
พัฒนาการผลิตและ 2. สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาสินคา
จัดการสินคาเกษตร เกษตร ใหแกเจาหนาที่ เกษตรกร และผูสนใจ
3. สรางและพัฒนาเครือขายการผลิตการตลาดเพื่อ
ที่นําไปปฏิบัติ
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน (Supply
Chain)
4. สงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งศูนยคัดแยกผลผลิต
การเกษตรชุมชน เพื่อใหเกิดการซื้อขายตามชั้น
คุณภาพ
5. สงเสริมการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร
6. ศึกษา พัฒนา และสงเสริมตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาและ
ขยายตลาดสินคาเกษตรทั้งในและตางประเทศ
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบรวบรวม วิเคราะหและ
1. จํานวนขอมูล
สารสนเทศที่เผยแพร
บริการขอมูลสารสนเทศ การผลิตและการจัดการ
2. จํานวนผูที่เขามาใช สินคาเกษตร
บริการ
2. สรางเครือขายขอมูลสารสนเทศรวมกับหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกองคกร
3. รอยละของ
ผูใชบริการที่มีความ
พึงพอใจ
1. จํานวนบุคคลากรที่ 1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานัก
มีคะแนนผลการ
สงเสริมและจัดการสินคาเกษตรทุกระดับ
ประเมินไมต่ํากวา
2. นํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชในทางปฏิบตั ิ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและความพึง
เกณฑคุณภาพ
มาตรฐานของสํานักฯ พอใจของลูกคา
ทั้งภายในและนอกองคกร
2. รอยละของ
4. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อตอบสนอง
ผูรับบริการที่มีความ
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เปาประสงค (GOAL)

ตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินงาน
5. ประชาสัมพันธงานที่ใหบริการใหผูเกี่ยวของ
รับทราบทั่วกัน

6. ปรับระบบการ
บริหารงานและ
กระบวนการทํางาน
ใหมีความสะดวก
คลองตัว และมีความ
ทันสมัย

1.ผลงานของสํานักฯมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเปนที่
ยอมรับของผูที่
เกี่ยวของทั้งในและนอก
องคกร

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสํานัก
สงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
2. ปรับระบบบริหารงานภายในใหชัดเจน
3.จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามระบบตางๆ และ
ประกาศใหผูเกี่ยวของทราบ

1. มีระบบบริหาร
จัดการและขั้นตอน
การทํางานที่ชัดเจน
2. รอยละของ
บุคคลากร สสจ. ที่พึง
พอใจในระบบการ
บริหารงานและ
กระบวนการทํางาน
ของสํานักฯ
3. รอยละของ
ผูรับบริการที่พึงพอใจ
ในผลงานของสํานักฯ

5.แผนปฏิบัตงิ านในภาพรวม
ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มขีดความสามารถ 1. โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงาน
2. โครงการศูนยผลิตพันธุพืชชุมชน
ในการบริหารจัดการ
3. โครงการผลักดันการสงออกกลวยไม
กระบวนการผลิต

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต /
ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรที่
ไดรับผลกระทบจาก FTA(กาแฟและ
ปาลมน้ํามัน)
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม
ผลตามยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทยป
2552-2556
6. โครงการโครงการสงเสริมการปลูกปาลม
น้ํามันในพื้นที่ชายแดนภาคใต
7. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ยางพารา ในพื้นที่5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

ปริมาณงาน
ป 2553
ป 2554

ป 2555

ผูรับผิดชอ
บ

1,200
2

4
10
2,000
2

4
20
2,000
2

สพร./สมย.
สสข.
สผส
สผส/สมย

ชนิด

1

6

6

สมย.

ไร

1,942

10,000

10,000

สมย.

ราย

4,040

4,040

4,040

สมย.

หนวย
นับ
ชนิด
ศูนย
ราย
พืช

4

ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต
ลองกองในพื้นที่5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
9. โครงการสงเสริมการปลูกผักและ
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและการยังชีพ
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ
สมุนไพรเพื่อโรงพยาบาลชุมชน
11. โครงการสงเสริมการปลูกไมยืนตน
เศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลด
ภาวะโลกรอนและภัยธรรมชาติ
12. โครงการสงเสริมการปลูกพืชในระบบวน
เกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรมอยาง
ยั่งยืน
13. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่
มีโอกาสทางการตลาด
14. โครงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
15. โครงการผลิตสินคาเกษตรเพื่อความ
มั่นคงดานอาหารและอุตสาหกรรม
16. โครงการสํารวจพื้นที่ยางพาราโดย
ระบบสารสนเทศ (CESS)
17. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสินคาเกษตร
18. โครงการศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนา
กระบวนการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

2. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
สินคาเกษตร

ปริมาณงาน
ป 2553
ป 2554

ป 2555

ผูรับผิดชอ
บ

1,160

1,160

1,160

สมย.

จังหวัด

-

76

76

สผส

แหง

-

10

10

สผส.

ไร

-

6,000

6,000

สมย.

ไร

-

3,000

3,000

สมย.

กลุม
สินคา
กลุม
สินคา
ชนิด

-

11

11

สวน/กลุม

-

11

11

สวน/กลุม

-

5

4

สพร/สมย

จังหวัด

5

5

-5

สมย.

เรื่อง

2

5

5

สวน

หนวย
นับ
ราย

เรื่อง

1. โครงการบริหารจัดการดานการตลาด
เรื่อง
จุด
และราคาสินคาเกษตร
2. โครงการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
ราย
พืชเศรษฐกิจหลัก
3. โครงการพัฒนาศูนยจําหนายสินคา
ราย
เกษตรประจําชุมชน
กลุม
4. โครงการสงเสริมการพัฒนาไมดอกไม
สินคา
ประดับที่มีโอกาสทางการตลาด
ชนิด/
5. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายกลุม เครือขาย
การผลิตการตลาดสินคาเกษตร

3. เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง 1. โครงการศึกษา วิจัย ทดสอบการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตเกษตร
การเกษตร

เรื่อง
ชนิด

สวน

4.7 ลาน

3
38
4.7 ลาน

4
38
4.7 ลาน

สสก.
สสก.
สพร./สสข.

-

600
11
4/35
13
1

สผส
สวน/กลุม
สผส.

-

600
11
4/30
10
1

-

4

4

สสก/สมย
สวน
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โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตร
3. โครงการศูนยรวบรวมและคัดแยก
ผลผลิตพืชชุมชน

4. พัฒนาขอมูล
สารสนเทศการผลิตและ
การจัดการสินคาเกษตร

5. พัฒนาสมรรถนะและ
วัฒนธรรมการทํางาน
ของบุคคลากร

6. ปรับระบบการ
บริหารงานและ
กระบวนการทํางานใหมี
ความสะดวก คลองตัว
และมีความทันสมัย

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขอมูลสินคาเกษตร
2. โครงการเฝาระวัง ติดตาม และรายงาน
สถานการณของสินคาเกษตรที่มีปญหา
(ขาว ไมผล ผัก พืชไร)
3. โครงการคลังความรูการผลิตและการ
จัดการสินคาเกษตร
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดานบุคลากร
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
3. โครงการรณรงคเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายใน

หนวย
นับ

ปริมาณงาน
ป 2553
ป 2554

ป 2555

ผูรับผิดชอ
บ

-

6

6

สวน

ศูนย
กลุม/ราย

-

5/100

5/100

สมย.

กลุม
สินคา
กลุม
สินคา

11
4

11
4

11
4

กบส.
สวนที่
เกี่ยวของ

11

11

11

โครงการ

1

1

1

คน

140

140

140

คน
เรื่อง

-

140
1

140
1

เรื่อง

-

4

4

คณะทํางาน
KM
สสจ/สวน
ผอ.สสจ. /
ผอ.สวน
ฝายบริหาร
ทั่วไป
กลุมบริหาร
จัดการงาน
สงเสริม
สินคา
เกษตร

6. ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ชื่อ นางมาลินี ยุวนานนท ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ทําหนาที่ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6125
/ 081 6979233
E mail Address malineey @hotmail .com
ภาคผนวก
ก. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน

ภาคผนวก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (ปรับปรุง มี.ค.53 )
จุดแข็ง (S)
1.1

1.3
1.4
1.4
1.5

มีเครือขายการทํางานหลากหลาย สามารถประสานงานไดดีทั้งในและนอกหนวยงาน
(เกษตรกร เจาหนาที่ในพื้นที่ ผูประกอบการ เอกชน หนวยงานรัฐอื่นๆ)
บทบาทหนาที่ ของ สสจ. มีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกรมฯและตอความเปนอยูและ
รายไดของเกษตรกรทั่วประเทศ
บุคลากรสวนใหญมีคุณวุฒิและวัยวุฒิและศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง
บุคลากรบางสวนมีความรูและประสบการณในงานสูง เปนที่ยอมรับจากภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความพรอมดานอุปกรณไอทีเบื้องตน (มีคอมพิวเตอรใชเกือบทุกคน)
มีกลุมงานรับผิดชอบแตละเรื่องโดยตรง ผูรับผิดชอบมีความเขาใจ ทําใหบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.6

สามารถบริหารจัดการบุคลากร ในการทํางานเปนทีม เพื่อรองรับภารกิจไดในทุกรูปแบบ

1.2

2 จุดออน(W)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ นักวิชาการตองไปรับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจาง งานเดินเรื่อง
งานธุรการ งานเอกสาร ฯลฯ
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทําใหขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
เปาหมายองคกรไมชัดเจนวาจะทําอะไรใหสําเร็จ แคไหน สวนใหญตองขึ้นกับนโยบายเปนหลัก
ขาดการวางระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ และไมมีระบบปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแตละ
สินคา แตละกลุมเปาหมาย
การมอบหมายงานในบางสวน หรือกลุมงานไมชัดเจน ใชใครได ก็ใชแตคนนั้น
ยังมีบุคลากรบางสวน คิดแยกสวน อัตตาสูง ทํางานเปนทีมยาก
ยังมีบุคลากรที่ขาดจิตสํานึกในการทํางาน (ไมรับผิดชอบ คิดไมเปนระบบ ไมเปนเหตุเปนผล ไมศึกษาทํา
ความเขาใจงานใหถองแท ทักษะในการสื่อสารไมเพียงพอ พูดไมรูเรื่อง เขียนไมรูเรื่อง) ทําใหงานลาชา
บุคลากรบางสวน ปฏิบัติงานในระดับตําแหนงสูง แตไมมี accountability หรือผลงานต่ํากวาสมรรถนะ
และความรับผิดชอบ โดยไมมีมาตรการจัดการ รวมทั้งการแตงตั้งคนลงตําแหนงไมไดพิจารณาตาม
ความสามารถ
องคกรมีขนาดใหญ สายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนและ มีความรับผิดชอบหลายดาน บริหารจัดการยาก
(รับผิดชอบ หลายพืช หลายสินคา หลายดาน)
บุคลากรบางสวนมีความรู ทักษะ ในงานที่รับผิดชอบไมเพียงพอ ตอมาตรฐานสมรรถนะของระดับตําแหนง
ทั้งงานวิชาการเกษตร งานบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการจัดการสินคาเกษตร ฯลฯ
ยังมีบุคลากรบางสวนไมยอมรับบทบาทใหม จะทํางานแบบเดิมๆ ที่มุงแตการถายทอดเทคโนโลยีเปนหลัก
ระบบจัดเก็บขอมูลพืชไมดี ไมทันสมัย
ขาดการประชาสัมพันธผลงานที่ชัดเจน
ไมมีหลักเกณฑประเมินผลงานที่ชัดเจน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมสอดคลองและไมเพียงพอกับแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมทั้งไดรับ
การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามแผนคําของบประมาณที่ตั้งไว ถูกตัดกอนสิ้นโครงการ

7

2.16

มีงานที่ตองใหบริการ หรืองานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษมากกวางานประจํา ทําใหงานหลักหรืองานใน
หนาที่ไมไดทํา
2.17 การเตรียมความพรอมของขอมูลทั้งดานสถานการณ การแกไขปญหา ยังไมทันสมัย และไมเปนรูปธรม
3 โอกาส(O)
3.1

นโยบายของรัฐ ใหการสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตรและดูแลเกษตรกร เนื่องจากการเกษตรเปนsector
หลักของประเทศ จึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลทุกสมัย ทําใหสํานักมีงานใหมๆ ใหทํา เชน โครงการ
ประกันรายไดเกษตรกร
3.2
สินคาเกษตรหลายชนิดมีความสําคัญ เนื่องจากเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและรายไดของเกษตรกรจํานวน
มาก จําเปนตองมีการผลักดันใหเกิดการพัฒนาการผลิตและการจัดการ ซึ่งสินคาเกษตรดังกลาวหลายชนิด
มีศักยภาพในการผลิตและการสงออก สรางรายไดเพิ่มขึ้น
3.3
การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดทําโดยองคกรอื่นๆ สะดวกและงายขึ้น ผานระบบ IT
และสามารถนํามาใชประโยชนไดมาก
3.4
ภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งเกษตรกร รัฐ และเอกชน ใหความรวมมือเปนอยางดี
3.5
สินคาเกษตรบางชนิด ที่เปนสินคาตามนโยบาย ไดรับงบประมาณมากและตอเนื่อง
3.6
มีแหลงงบประมาณเพื่อการพัฒนาและจัดการสินคาเกษตรมากขึ้นกวาในอดีต เชน อปท. และ กองทุนตางๆ
3.7
มีแหลงทรัพยากรมากมาย ทาทายตอการพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยี
3.8
มีองคความรูที่เกิดจากทองถิ่นเองสามารถนํามาแกไขไดผลดี
4 อุปสรรค(T)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

ปญหาการตลาดและราคาสินคาเกษตรที่ไมแนนอน สงผลกระทบตอการวางแผนและการพัฒนา
ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทําใหพื้นที่การเกษตรเสียหายหรือสงผลกระทบตอ
ปริมาณคุณภาพผลผลิต
กรมฯ ไมใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรสวนกลาง ทั้งเรื่องระบบสงเสริมการเกษตร เรื่อง การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ฯลฯ
ตนทุนดานปจจัยการผลิตบางชนิดสูง แตยังไมมีการพัฒนาในประเทศตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ
ไมเหมาะตอการสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใช
การดําเนินการพัฒนาดานการรวมกลุมนอย กลุมยังไมเขมแข็ง
เกษตรกรมีจํานวนมาก มีความแตกตางหลากหลายทั้งในดานเงินทุน ความรูและโอกาสในสังคม
ยากแกการดูแลและบริหารจัดการ
เกษตรกรขาดวินัยและความรับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ความคาดหวังสูงจากกรมฯ และหนวยงานภายนอก ที่มีตอองคกร(สํานัก)
ทําใหเพิ่มงาน และเพิ่มความกดดันในการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/เปลี่ยนนโยบาย
มีการกีดกันการคาในการสงออก สินคาเกษตรมีมาตรฐานไมเหมือนกัน
ขาดการจัดการตลาดและราคาสินคาเกษตรที่ยั่งยืน
กรมฯ ใหความสําคัญเฉพาะบางชนิดสินคาเกษตร สินคาอื่นๆ จึงไมไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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4.13

การเมืองแทรกแซงระดับผูบริหาร ทําใหงานไมเปนไปตามเปาหมาย
การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ ไมสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจาก การจัดทําคําของบประมาณประจําปขาด
การวิเคราะหและวางแผนลวงหนา เวลาจํากัดในการจัดทําแผน/โครงการ ผูบริหารของสํานักในระดับตางๆ ไมมีโอกาสได
พิจารณากอน นอกจากนั้น ที่เสนอไปบางโครงการถูกตัดกอนเสนอไปของบประมาณ รวมทั้งโครงการที่ไดรับไมตอเนื่อง ทั้งที่

มีแผนหรือมติครม.รองรับ

