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ข 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทำการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 

3 ปี ใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  และ 2) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ กรมประมงให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

ระยะ 3 ปี ซึ่งการจัดทำเนื้อหาไดมีการเชื่อมโยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนปฏิบัติราชการกรม

ประมง ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอก ผานการระดมความคิดจากผูมีสวนได สวนเสีย มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการครั้งนี้ 

ผลการศึกษาพบว่าตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกองตรวจราชการ กรมประมงอยู่ในตำแหน่ง  

Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็น

โอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง จึงได้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 

(Aggressive) โดยมีวิสัยทัศน์“เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ

แผนพัฒนาการประมงไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ” มียุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานสนับสนับสนุนการตรวจราชการ 

ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ  

และ ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการปฏิบัติงาน  ภายใต้การ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ต้องได้รับการขับเคลื่อนและผลักดัน

จากผู้ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลต่อไป 

 

 



ค 

คำนำ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

ตามมาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่

เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ได้กำหนดให้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในระยะแรก ให้

จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 

แผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  ไดจัดทําขึ้น 

โดยเนื้อหาไดมีการเชื่อมโยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ผานการระดม

ความคิดจากผูมีสวนได สวนเสีย มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกองตรวจราชการ กรมประมง ให้บรรลุผล 

รวมทั้งใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของแตละกลุม/ฝาย ใน

สังกัดกองตรวจราชการ กรมประมง ใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์เปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไว และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกรมประมง ได้อยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเกิดประโยชนสูงสุดตอการสงเสริม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร  

สุดท้ายนี้ผู ้ศึกษาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกองตรวจราชการ กรมประมง 

สามารถนำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ไปใช้ได้ตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป 
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       8 มิถุนายน 2563 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

และบูรณการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ กำหนดใน

กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่าง

ยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2651 - 2580) 

และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.

2561 – 2580) เมื ่อวันที ่ 13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ชาติของปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ

และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เมื่อมีพระบรมราชโองการ

ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้

ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ.2561 – 2580) ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

ไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการ



2 

จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท (มาตรา 10 วรรคสาม) และ

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (มาตรา 26)  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายแผนระดับชาติว่า

ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับ

ที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เช่น แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และ

รายปี เป็นต้น โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดแผนลงตามลำดับชั้นของแผนแต่

ระดับโดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันกอรปกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 

5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิบัติประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมาตรา 9 กำหนดให้วาระ

เริ่มแรกให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และเมื่อจัดทำแผนระดับ 3 และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้วสามารถ

ประกาศใช้แผนดังกล่าวได้ทันที และให้ทำแผนฯ เข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR) ด้วย 

กรมประมง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มุ่ง
พัฒนาและบริหารการเปลี ่ยนแปลง เพ่ือนำไปสู ่การประมงที ่ย ั ่งยืน” โดยมีพันธกิจ 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์และความสามารถในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร  2.พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  4. พัฒนาการวิจัยเพ่ือ
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร  5.ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความรู้สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรมประมงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 เป็นแผนระดับ 3 มีความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านความมั่นคง 
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนระดับที่ 2  

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่  

1.1 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 

1.2 ประเด็นที่ 3 การเกษตร 

1.3 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระดับโลจิสติกส์และดิจิทัล 

1.4 ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

1.5 ประเด็นที่ 15 พลังงานสังคม 

1.6 ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

1.7 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2561 – 2565) จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จำนวน 3 

ยุทธศาสตร์ ได้แก ่

  3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) จำนวน 1 

นโยบาย ได้แก่  

   4.1 นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหารโดยแผนปฏิบัติ

ราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

  2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 

  3. ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
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  4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 กองตรวจราชการ กรมประมงมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ

กรมประมง ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของ

กรมประมงไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองตรวจราชการกรม กรมประมง สามารถรองรับการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดทำการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรม

ประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ

ราชการกรมประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อทำการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี ใช้

เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ กรมประมงให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนความมั่นคง รายงานการศึกษา รายงานการวิจัย 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 

 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษารายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ จาก 

ข้อมูลหลากหลายแหล่ง โดยเนื้อหามีการเชื่อมดยงให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
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ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติ

ราชการกรมประมง ระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  และมีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และ

ภายใน ด้านต่าง ๆ ของกรมประมง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งในระดับ

จุลภาคและมหภาค  แล้วนำเสนอจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

 

1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 

ข้อจำกัดของการศึกษานี้ มีระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลจำกัด ช่วงเดือน เมษายน - 

พฤษภาคม 2563 และเป็นเอกสารงานรายบุคคลซึ่งเป็นวิจารณญาณ ของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ตาม

หลักการและเสนอแนะตามความเห็น  

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563 – 2565)  

2. ได้ข้อมูลเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

กองตรวจราชการ กรมประมง 

  



6 

บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
  

2.1   สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2562) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน

ที่ 82 ก ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องนำไปสู่ การ

ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ

และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์่วนรวม 

โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ ่งแวดล้อม และความยั ่งย ืนของ  

ทรัพยากรธรรมชาติ  

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง

การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ

“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 

เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ

พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา

การทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ

มิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อ   การดำเนินการของ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อ

ยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ

จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน

ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ

และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) 

“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ

รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน

พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้

ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้ และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน

เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น กลาง และ  

ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี

ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต

สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน

ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การ

กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์

แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี

คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม มี

เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบน

พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญ

กับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่สำคัญเพื ่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที ่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ

รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
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หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ

พร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 

และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 

และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย

ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่

การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 2. แผนการปฏิรูปประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

แผนการปฏิรูปประเทศระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกาศ ในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ประกอบไปดว้ย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการ

บริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ   (6) ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา (13) ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดยการดำเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ได้ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและ

เชิงเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับ

ความเป็นธรรม ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 

3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง

ลดอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
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ประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่

สำคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ดังนี้  

1. การลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 

4. การฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของภาครัฐ 

6. การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา ของการ

ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย

ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง

จาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้

อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา

ประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น

ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ประเทศตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายใน

ปี 2580 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การ

ต่างประเทศ (3) การเกษตร  (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว     (6) พื้นที่

และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

วัฒนธรรม (11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คน

ไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอ

ภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

5. นโยบายรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการ

แผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมี

ความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยม ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับ

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นโยบาย

ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ดังนี้ 1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย  

นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์   

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
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นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย    

นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ เจริญสู่ภูมิภาค  

นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง

การเติบโตอย่างยั่งยืน  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการ บริหารจัดการภาครัฐ  

นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม  

2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย  

นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  

นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจำ  

นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้  

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน  

นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนหลักของ

ชาติ ที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธำรงไว้

ซึ่งความม่ันคง แห่งชาติประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ได้แก่ (1) เสริมสร้าง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข (2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ (3) ป้องกันและแก้ไข

การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน (5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ   (6) 
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ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (7) จัดระบบป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (8) 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ

ทุจริต (10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (11) รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร (13) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

(15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ (16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนิน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน ได้แก่ (1) การ

เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  (2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง    

(3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต (5) การพัฒนาศักยภาพ

การป้องกันประเทศ (6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ (10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจาก

ภัยทุจริต (12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน (13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล (14) การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ (15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (16) 

การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (18) การ

รักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ และ (19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

7.แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565)  

1) วิสัยทัศน์คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน  

2) พันธกิจ  

(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 

(2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  

(3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์  
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(4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตรอย่างสมดุล และยั่งยืน  

3) เป้าประสงค์คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย (1) 

เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ (2) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การเกษตร (3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร (4) การเจริญเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) เป้าหมาย (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพการผลิต

ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง (4) ความมั่นคงด้านน้ำ

ทางการเกษตรของประเทศเพ่ิมข้ึน  

5) ตัวชี้วัด (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 (2) ผลิต

ภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 (3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (4) พ้ืนทีช่ลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่  

6) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันภาคเกษตร  

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.2  สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

กรมประมง มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพ่ือการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรสัตว์น้ า ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ า และสินค้าประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย

ให้มีปริมาณ เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจน

ป้องกันมิให้มีการทำการ ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง

และสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ ไดอ้ย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต

การประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า และกฎหมายอื่น ที่เก่ียวข้อง  

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การ

ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์น้ำสวยงาม พันธุ์ไม้น้ำอาหารสัตว์น้ำ สุขภาพสัตว์น้ำ และวิชาการด้านอื่นที่

เกี่ยวข้อง  

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสำรวจด้านทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งทำการประมง 

เครื่องมือทำการประมง และระบบนิเวศทั้งในและนอกน่านน้ำไทย รวมทั้งรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร

สัตว์น้ำ ให้อยู่ในระดับที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน  

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตวน์้ำ 

การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมอุตสาหกรรม

สัตว์น้ำ 

5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนกำกับ

ดูแลสินค้าประมง ให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค  

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การ

อนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำ กำหนดมาตรการในการทำการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ

ควบคุม ป้องกัน และปราบปราม การทำการประมงและการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง

ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมง โดย ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ำไทย  

7. พัฒนาระบบการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการทำการประมง 

ตลอดจนระบบสืบค้น ที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

ตลอดสายการผลิตจนถึง ผู้บริโภค  

8. ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และการ

พัฒนาธุรกิจด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการประมง การแปรรูปสัตว์น้ำ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง

ให้มีความม่ันคงและมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

9. ดำเนินการเกี่ยวกับพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์

และบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำด้านวิชาการ การค้า การลงทุน และกิจการอ่ืน ๆ ด้านการประมง

ที่เก่ียวข้อง  
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10. ศึกษา พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศและ

เครือข่าย การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล 

ตลอดจน การให้บริการสารสนเทศ  

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมงหรือ

ตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ของกรมประมง   เป็นหน่วยงานที่มุ ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ

นำไปสู่การประมงท่ียั่งยืน 

พันธกิจของกรมประมง  :  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสัตว ์น้ำและผลิตภัณฑ์ และ

ความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร  

2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ  

3. บริหารจัดการประมงเพ่ือให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน  

4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร  

5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ

ที่พร้อม ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

เป้าประสงค์  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน  

2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. บริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลของ

โครงสร้าง  

4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร  

ค่านิยมร่วมขององค์กร  

กรมประมงยึดถือค่านิยมร่วมขององค์กร โดยใช้คำว่า “We are FISHERIES”  

F = Friendly หมายถึง ความเป็นมิตร  

I = Integrity หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม  

S = Smartness หมายถึง ความสง่างาม  

H = Happiness หมายถึง ความสุข  
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E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  

R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ 

I = Intelligence หมายถึง ความฉลาด 

E = Energy หมายถึง พลังและก าลังความสามารถ  

S = Simplicity หมายถึง ความเรียบง่าย  

การแบ่งส่วนราชการกรมประมง  ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ดังนี้  

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง (1) สํานักงานเลขานุการกรม (2) กองกฎหมาย (3) กอง

การเจ้าหน้าที่ (4) กองคลัง (5) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต (6) กองโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (7) กองตรวจการประมง (8) กองตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมง (9) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (10) กองบริหารจัดการทรัพยากร

และกําหนดมาตรการ (11) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  (12) กองประมง

ต่างประเทศ (13) กองแผนงาน (14) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน 

เพื ่อการสืบค้น (15) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ําจืด  (16) กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (17) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (18) กองวิจัยและ

พัฒนาประมงทะเล (19) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด (20) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ํา 

(21) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา (22) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา (23) ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (24) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (25) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

และ (26) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (๑) สํานักงานประมงจังหวัด (๒) สํานักงานประมง

อําเภอ  

ค. การแบ่งส่วนราชการภายใน เพื่อให้การบริหารราชการภายในของกรมประมง

เป็นไปตามเป้าหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ และก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ

ราชการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้

เป็นไปตามหลักการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมประมงจึงได้จัดตั้ง

กองตรวจราชการข้ึนเป็นการภายในโดยมีฐานะเทียบเท่ากอง รายละเอียด ดังนี้ 
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กองตรวจราชการ กรมประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกรมประมงเพ่ือจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี แนการตรวจแบบบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรม ในการตรวจและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมประมง และ

แผนปฏิบัติราชการของกรมประมง 5 ปี 

(3) จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ และจัดทำรายงานผลการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกรม 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการบริหารราชการของ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

(5) สนับสนุนผู้ตรวจในการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีราษฎร

ร้องเรียยน หรือร้องขอความช่วยเหลือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(6) พัฒนาเครื่องมือ ระบบการตรวจราชการ และระบบงานข้อมูลการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกรม 

(7) ทำหน้าที่ประสาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน

ประมงจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างและอัตรากำลัง ของกองตรวจราชการ แบ่งได้  ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 9 อัตรา แบ่งเป็น 

- ข้าราชการ  จำนวน 3 อัตรา 

- ลูกจ้างประจำ  จำนวน 2 อัตรา 

- พนักงานราชการ  จำนวน 4 อัตรา 

2. กลุ่มสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ จำนวน 9 อัตรา แบ่งเป็น 

- ข้าราชการ  จำนวน 2 อัตรา 

- พนักงานราชการ  จำนวน 7 อัตรา 
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3. กลุ่มแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ จำนวน 6 อัตรา แบ่งเป็น 

- ข้าราชการ  จำนวน 3 อัตรา 

- พนักงานราชการ  จำนวน 3 อัตรา 

แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  

แผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นแผนในระดับที่ 3 มีความ

สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ดังนี้ แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 4 

ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม แผนระดับที่ 2 จำนวน 3 แผน ได้แก่ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่  (1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง  (2) 

ประเด็นที่ 3 การเกษตร  (3) ประเดน็ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  (4) ประเด็น

ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  (5) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม  

(6) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก  (7) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ (1)  ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จำนวน 3 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม      

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  (3) ยุทธศาสตรท์ี่ 

4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) จำนวน 1 

นโยบาย ได้แก่ นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  

เป้าหมาย  (1) สินค้าประมงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  (2) การทำประมงของไทยเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล (3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้น  (4) สินค้าประมง

และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  (5) ผลผลิตด้านการประมงต่อหน่วยของ

แปลงที่เพิ่มขึ้น (6) บุคลากรของกรมประมงยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อเกษตรกรยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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ตัวชี้วัด  (1) มูลค่าของสินค้าประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3   (2) การตรวจติดตามและเฝ้า

ระวังการทำการประมงเป็นไปตามมาตรฐาน  (3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ต่อปี (4) แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือ 

สำหรับต่างด้าว ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย  (5) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรม

ประมง   (6) จำนวนคดีทุจริตลดลง 

โดยแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการของกรมประมงระยะ 3 ป ี  (พ.ศ.  2563 – 2565) 

ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร  

3. ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ภาคเกษตร  

4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการของ 

McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร 

องค์ประกอบ 7S ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในกองตรวจราชการ กรมประมง 

7 s model Strength Weakness 
1 .  โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร 
(Structure) 

การจัดทำโครงสร้างเหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงาน มีสาย
การบังคับบัญชาแบบสั้น 

การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างให้
เหมาะสม ตามกฎหมาย ต้อง
ใช ้ เวลานานและผ ่านหลาย
ขั้นตอน 
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7 s model Strength Weakness 
2 .  ก ล ย ุ ท ธ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
(Strategy) 

ม ีแผนปฏ ิบ ัต ิ ร าชการของ
หน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนทั้ง
ในระดับกระทรวง ระดับกรม  
มีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ทั ้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย 

ขาดแผนปฏิบัติราชการระดับ
กอง เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เน ื ่ อ งจาก เป็น
หน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ และเป็น
กองภายใน 

3. ระบบในการดำเนินงานของ
องคก์ร (System) 

1.การทำงานเป็นระบบ รองรับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2.งบประมาณมีความเหมาะสม 
3.ผู้บริหารของกรมประมงให้
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน 

ขาดระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร ข อ ง
หน่วยงาน 

4. แบบแผนในการบร ิหาร
จดัการ (Style) 

1.การบริหารของกรมประมง
เป็นไปตามระบบ มีนโยบาย
และการสั่งการที่ชัดเจน 

 

1.การสื่อสารขององค์กรยังไม่
ทั่วถึง และไม่รวดเร็ว 
2.มีหน่วยงานระดับกองมาก
ส ่ งผลให ้การประสานงาน
ภายในขาดความเชื่อมโยง  

5. บุคลากรในองค์กร (Staff) 1.ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ 
2. ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
สำเร็จระดับปริญญาตรี  

1.ระบบการพัฒนาบุคลากร
ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
3. ขาดความก ้ าวหน ้ าของ
บุคลากร ขาดขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน 

6. ความรู้ความสามารถของ 
บุคลากร (Skill) 

1. มีความมุ ่งมั ่นปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2. มีความรู ้ ความสามารถใน
เรื่องท่ีทำ 
  

1.ขาดบุคลากรด้านการจัดทำ
แผนงานการตรวจแบบบูรณา
ก า ร  ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น ง า น
โครงการ 
2.ขาดการจัดการองค์ความรู้
และการแลกเปลี่ยนทักษะและ
ประสบการณ์ 
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7 s model Strength Weakness 
7. ค่าน ิยมร่วมก ัน (Shared 
values) 

1.มีการกำหนดค่านิยมร่วมของ
ก ร ม ป ร ะม ง ช ั ด เ จ น  แ ล ะ
ประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

2. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกกองตรวจราชการ กรมประมง โดยเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก

ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร นำปัจจัย 5 ด้านที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกกองตรวจราชการ กรมประมง 

ประเด็นการวิเคราะห์ ๑.                  โอกาส ๒.            อุปสรรค 
1.ด้านสังคม ๓. ผลผล ิตจากการประมงมาจากการ

เพาะเลี้ยง และการจับจากธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นอาหารที่มีสารอาหารโปรตีนสูงมี
แนวโน ้วจะพัฒนาเป ็นอาหารแห่ง
อนาคต ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อ
ผู ้บริโภค ดังนั ้นการพัฒนาภาคการ
ประมง เป็นโอกาสในการขยายการ
ผลิตสินค้า โดยเฉพาะประเภทอาหาร
เพ่ือสุขภาพ เช่น สัตว์น้ำมีโอกาส ได้รับ
ความนิยมในการบริโภคสูง 

๔. 1. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมาก
ขึ้นจะส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนด้านแรงงาน 

๕. 2. ภาวะภัยแล้งในปี 2563 ที่
จะส่งผลต่อการจ้างงานและ
รายได้ ของเกษตรกร   

๖. 3. ผลกระทบจากจากไวรัสโค
โ รน ่ า  (COVID-19) ต ่ อการ 
ท่องเที่ยว และการจ้างงานทั้ง
ใ น ภ า ค บ ร ิ ก า ร แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม 

2. ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสาร
ช่วยในการเชื ่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ร ะ ห ว ่ า ง ก ั น ไ ด ้ ท ั ่ ว โ ล ก  ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การขับเคลื่อนภาคเกษตรของ
ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมี  

๗. 1.เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้เข้า
ส ู ่ ว ั ยส ู งอาย ุทำ ให ้ เข ้ าถึ ง
เทคโนโลยีได ้ยากเนื ่องจาก
ขาดทักษะ ความรู้ด้านต่าง ๆ 

๘. 2. ระบบอินเตอร ์ เนตย ังไม่
สามารถครอบคลุมทั่วประเทศ
ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
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ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
 เสถียรภาพประโยชน์จากเทคโนโลยี

การผลิตและการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับภาคเกษตร ไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ของเกษตรกรในท้องที่ห่างไกล
เข้าถึงได้ยาก มีความเหลื่อมล้ำ
ของโอกาส 

3. ด้านเศรษฐกิจ 1.การรวมกล ุ ่มทางเศรษฐก ิจ เ พ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การ
ลงทุน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม การเกษตร และการ
บริการ 
2.การรวมกล ุ ่มก ันบร ิหารจ ัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
ในร ูปแบบ สหกรณ์ กล ุ ่มว ิสาหกิจ
ชุมชน องค์กรชุมชนประมง เพื่อสร้าง
โอกาศในการจัดการด้านการเกษตร
ของกลุ่ม ฯ  

1. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 
19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ลงจากปี 2562 ตามข้อจำกัด 
ที่เกิดจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนเริ่มตระหนัก และรับรู้คุณค่า
และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
มีการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมาก
ข ึ ้นและเร ิ ่ มม ี การบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประ
โยขน์ต่อชนรุ่นหลังมากขึ้นเป็นลำดับ 
ส่งผลให้ภาครัฐให้ความสนใจต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
โดยเฉพาะทร ัพยากรประมงซ ึ ่ งมี
ความสำคัญต่อความมั่นคงของอาหาร
ของประชาชนคนไทย 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภ ู ม ิ อ า ก าศขอ ง โ ล ก  เ ช่ น 
อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ส่งผล
กระทบต ่อภาคการเกษตร 
ฤดูกาลเปลี ่ยนแปลง น้ำแข็ง
ขั้วโลกละลาย ปริมาณน้ำทะเล
เพ่ิมสูงขึ้นชายฝั่งทะเลจมน้ำลง 
เกิดภาวะฝนแล้ง หรือฝนตก
รุนแรง พายุขนาดใหญ่เกิดขึ้น
บ ่อย พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย 
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่อมโทรม  
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ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
  เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกิน

กว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของ
ระบบนิเวศ ขณะเดียวกันการ
เข้าถึงและการจัดสรรการใช้ 

  ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ย ังไม ่ เป ็นธรรม ก ่อให ้ เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความ
ขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับ
พื้นที่ระหว่างภาครัฐ  เอกชน 
และชุมชน นอกจากนี ้ย ังมี
ปัญหามลพิษที ่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และต้นทุนทางเศรษฐกิจ และ
ก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 

5. ด้านกฎหมาย 1.รัฐบาลให้ความสำคัญต่อกฏหมาย
การประมงโดยกำหนดกฎเกณฑ์เพ่ือ 
จ ัดระเบ ียบการทำการประมง ใน
ประเทศไทยและนอกน่านน้ำทั ่วไป 
เพื ่อป้องกันมิให้มีการทำการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื ่อรักษา
ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในสภาวะที่เป็น
แหล่งอาหารของ  มนุษยชาติอย ่าง
ยั่งยืน และ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับนับ
ถือในนานาประเทศ  
2. ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการตรวจ
ราชการกำหนดเปนมาตรการสําคัญใน
การบริหารราชการแผนดินที่จะทําให 
การปฏ ิบ ัต ิราชการหร ือการจ ัดทํา
ภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไป  

1.ต ้องม ีการออกประกาศ 
ระเบียบ กฏ อีกจำนวนมาก
เพื ่อให้การบังคับใช้ได้อย่าง
ยุติธรรม 
2. ต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย
อย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  เ พ ื ่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับพันธะกรณีกับ
นานาชาติ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค 
 ตามเปาหมาย และแกไขปญหาและ 

อุปสรรคตาง ๆ อันเกิดจากการ
ดําเนินการดังกลาว เพื่อกอใหเกิดประ
โยชนสุขแกประชาชน และเกิดความ  
คุมคาในการปฏิบัติราชการหรือการ
จัดทําภารกิจ ยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตาม
หลักการการบริหารแบบบูรณาการ
และการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี   

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

  S : Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

  W : Weaknesses   คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

  O : Opportunities คือ  โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

  T :  Threats คือ อุปสรรคหรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์กร 

กองตรวจราชการ กรมประมง ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยจัดหมวดหมู ่เป็น

สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกองตรวจราชการ กรมประมง 

เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว สามารถควบคุมได้ และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเช่นกัน จำแนกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบด้วย จุดแข็ง และจุดอ่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ข้อได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งของทรัพยากรด้าน ๆ ภายในกอง

ตรวจราชการ กรมประมง ที่สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานได้ 

ประกอบด้วย 

1. การจัดทำโครงสร้างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

2. มีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม 

3. เป้าหมายในการปฏิบัติงานทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ

ทำงานเป็นระบบ รองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

4. งบประมาณเพ่ือดำเนินภารกิจ หน้าที่มีความเหมาะสม 
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5. ผู้บริหารของกรมประมงให้ความสำคัญ และสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน 

6. การบริหารของกรมประมงเป็นไปตามระบบ มีนโยบายและการสั่งการที่ชัดเจน 

7. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี มีความ

มุง่มั่นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  

  จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ข้อผิดพลาด ข้อด้อย หรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของกองตรวจ

ราชการกรมประมง กรมประมง ที่มีผลทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของ

หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสม ตามกฎหมาย ต้องใช้เวลานานและผ่าน

หลายขั้นตอน 

2. ขาดแผนปฏิบัติราชการระดับกอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเนื่องจาก

เป็นหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ และเป็นกองภายใน 

3. กรมประมงมีหน่วยงานระดับกองมากส่งผลให้การสื่อสารขององค์กรขาดความ

รวดเร็วและไม่ทั่วถึง และการประสานงานภายในขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

4. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ระบบการพัฒนาบุคลากรขาดความ

ชัดเจนและต่อเนื่อง บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

5. ขาดบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานการตรวจแบบบูรณาการ การจัดทำ

แผนงานโครงการ  

6. ขาดการจัดการองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง บริบทต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกกองตรวจราชการกรมประมง 

เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จำแนกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบด้วย โอกาส และอุปสรรครายละเอียด ดังนี้ 

 โอกาส หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกกองตรวจราชการ 

กรมประมง ที่มีลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของกองตรวจราชการ กรมประมง 

ประกอบด้วย  

1. การเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ เป็นโอกาสในการขยายการผลิตสินค้า โดยเฉพาะ

ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น สัตว์น้ำมีโอกาส ได้รับความนิยมในการบริโภคสูง 
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2. เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง

กันได้ทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

3. การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการรวมกลุ ่มของเกษตรกร เพ่ือ

เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน

อุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู ่ของ

ประชาชน  

4. ภาครัฐให้ความสำคัญ และสนับสนุน การออกกฏหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือ

สนับสนุนการประมง เพื ่อป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื ่อรักษา

ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในสภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ มนุษยชาติอย่างยั่งยืน และ มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับนับถือในนานาประเทศ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ให้การตรวจราชการกำหนดเป็น

มาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผนดินที่จะทําให การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของ

หนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไขปญหาและ อุปสรรคตาง ๆ อันเกิดจากการ

ดําเนินการ 

อุปสรรค หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกกองตรวจราชการ กรม

ประมง ที่มีลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวางหรือทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบทางลบต่อการ

บริหารงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. ปัญหาการขาดแคลนด้านแรงงาน ภาวะภัยแล้ง ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ 

ของเกษตรกร   

2. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปี 2562  

3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เช่น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง น้ำแข็ง

ขั้วโลกละลาย ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นชายฝั่งทะเลจมน้ำลง เกิดภาวะฝนแล้ง หรือฝนตกรุนแรง 

พายุขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อย ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

4. ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่า

ศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง และข้อพิพาทใน

ระดับพ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ  เอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 
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5. ด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กรด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ผลการ

ตรวจราชการ สู่สังคม และชุมชน ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อได้ผลจากการทำ SWOT แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของ

กองตรวจราชการ กรมประมง ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองตรวจราชการ โดยนำมากำหนดใน

ตารางถ่วงน้ำหนักโดยแบ่งเป็น ผลการประเมินภายในสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมภายนอก 

ดังนี้ 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในของกองตรวจราชการ กรมประมง 

จุดแข็ง น้ำหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก 
S1. โครงสร้างเหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงาน 

0.05 2 0.1 

S2. มีแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ต้นสังกัดชัดเจนทั้งใน
ระดับกระทรวง ระดับ
กรม 

0.15 3 0.45 

S3. เป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานทั้งในด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการทำงานเป็น
ระบบ รองรับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

0.10 3 0.30 

S4. ผู้บริหารของกรม
ประมงให้ความสำคัญ 
และสนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติงาน 

0.15 3 0.45 

S5. บุคลากรเป็นคนรุ่น
ใหม่ มีความมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงาน 

0.05 2 0.10 

รวม 0.5  1.40 
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จุดอ่อน น้ำหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก 
W1.ขาดแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกอง 
เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
จัดตั้งขึ้นใหม ่ 

0.15 2 0.30 

W2. กรมประมงมี
หน่วยงานระดับกองมาก
ส่งผลให้การสื่อสารของ
องค์กรขาดความรวดเร็ว
และไม่ทั่วถึง และการ
ประสานงานภายในขาด
ความเชื่อมโยง 

0.10 1 0.10 

W3. ขาดบุคลากรด้าน
การจัดทำแผนงานการ
ตรวจแบบบูรณาการ /
การจัดทำแผนงาน
โครงการ 

0.15 2 0.30 

W4. ขาดการจัดการองค์
ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนทักษะและ
ประสบการณ์ของ
บุคลากร 

0.10 2 0.20 

รวม 0.50  0.90 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของกองตรวจราชการ กรมประมง 

โอกาส น้ำหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก 
O1. โอกาสในการขยาย
การผลิตสินค้าด้านการ
ประมง 

0.10 2 0.20 

O2. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารช่วยในการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

0.10 3 0.30 

O3. การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรในประเทศ 
เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางการค้า การ
ลงทุน ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

0.10 2 0.30 

O4. กฏหมายการ
ประมงกำหนดกฎเกณฑ์
เพ่ือจัดระเบียบการทำ
การประมงในประเทศ
ไทยและสอดคล้องกับ
กฎหมายภายนอก
ประเทศ 

0.10 2 0.20 

O5. ภาครัฐให้
ความสำคัญต่อการตรวจ
ราชการกำหนดเป็น
มาตรการสําคัญในการ
บริหารราชการแผนดิน 

0.10 3 0.30 

รวม 0.5  1.30 
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อุปสรรค น้ำหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก 
T1. ปัญหาการขาด
แคลนด้านแรงงาน 
ภาวะภัยแล้ง ส่งผลต่อ
การจ้างงานและรายได้ 
ของเกษตรกร 

0.10 2 0.20 

T2. ปัญหาจากโรค
ระบาดโควิด 19 ส่งผล
ให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
จากปี 2562 

0.05 2 0.10 

T3. การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศของ
โลก 

0.15 2 0.30 

T4. ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้
ประโยชน์เกินกว่า
ศักยภาพในการ ฟ้ืนตัว
ของระบบนิเวศ 

0.15 3 0.45 

T5. ด้านการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรด้านกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ผลการตรวจ
ราชการ สู่สังคม และ
ชุมชน ต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

0.05 1 0.05 

รวม 0.5  1.10 
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2.4   การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร  

 จากคะแนนข้างต้นจะนำไปสู ่การจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ ่งการแสดง

สถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้  

 1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอก

ที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น 

Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง ต่อไปและพัฒนา

งานต่อยอด  

 2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มี

ปัจจัยภายนอกเอื้อมีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อนหากแก้ปัญหา

จุดอ่อนขององค์กรได้ จะนำไปสู่สภาพที่เอื ้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 

(Turnaround)  

 3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ ภายนอก

องค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็งมีความพร้อมมีความเข้มแข็งหากรอให้ปัจจัยภายนอก

เป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรนำไปสู่

สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  

 4. Dogs (ไม่เอื ้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งที ่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู ่ใน

สภาพแวดล้อมที่ทั ้งภายนอกไม่เอื ้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว  

ค่อนข้างสูงจึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น 

เรื่อยๆ ถงึอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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ภาพที่ 1 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

จะเห็นได้ว่าค่าถ่วงน้ำหนักของจุดแข็ง และโอกาส มีสูงกว่า จุดอ่อนและอุปสรรค ส่งผลให้

ตำแหน่งขององค์กรตกในช่วง Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วน

ใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อ

องค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค)์ 

วิสัยทัศน์ของกองตรวจราชการ กรมประมง “เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการเพ่ือ

ขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาการประมงไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ  

1. สนับสนุนการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย/แผน/ขอสั่งการของกรมประมง  

2. พัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ใหสอดรับกับนโยบาย/แผนของกรมประมง

ที่เปลี่ยนแปลง 

3. สนับสนุนและประสานความรวมมือดานการตรวจราชการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เป้าประสงค์ 

1. การตรวจราชการเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ประสิทธิผลของการสนับสนุนการตรวจราชการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  

3. เกิดการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวนในการสนับสนุนการตรวจติดตามการขับเคลื่อน 

นโยบาย/แผนของรัฐบาลและกรมประมง 

3.2 กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 

หลังจากได้ดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรคแล้ว ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตาราง

ที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ใน

การนำเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

นั้น จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นการ
ระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่
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เป็นโอกาสและข้อจำกัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกำหนด
กลย ุทธ ์ท ี ่ ใช ้ เทคน ิค  TOWS Matrix น ี ้ จะข ึ ้ นอย ู ่ ก ั บความสามารถในการว ิ เคราะห ์ จุ ด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุก
แง่มุม จะส่งผลทำให้การกำหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทำให้
เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
             1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  
             2) กลย ุทธ ์ เช ิ งป ้องก ัน  (ST Strategy) ได ้มาจากการนำข ้อม ูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็น
ข้อจำกัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที ่มีอยู่ในการป้องกัน
ข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้  
             3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 
ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้  
             4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจำกัดภายนอกท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้  
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จุดแข็ง 5 อันดับแรก  

S1. โครงสร้างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

S2. มีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม 

S3. เป้าหมายในการปฏิบัติงานทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการทำงาน

เป็นระบบรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

S4. ผู้บริหารของกรมประมงให้ความสำคัญ และสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน 

S5. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน 4 อันดับแรก  

W1.ขาดแผนปฏิบัติราชการระดับกอง เนื่องจากเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่  

W2. กรมประมงมีหน่วยงานระดับกองมากส่งผลให้การสื่อสารขององค์กรขาดความ

รวดเร็วและไม่ทั่วถึง และการประสานงานภายในขาดความเชื่อมโยง 

W3. ขาดบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานการตรวจแบบบูรณาการ /การจัดทำ

แผนงานโครงการ 

W4. ขาดการจัดการองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร 

โอกาส  4 อันดับแรก  
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O1. เป็นโอกาสในการขยายการผลิตสินค้าด้านการประมง 

O2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูล 

O3. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

O4. กฏหมายการประมงกำหนดกฎเกณฑ์เพื ่อจัดระเบียบการทำการประมงใน

ประเทศไทยและสอดคล้องกับกฎหมายภายนอกประเทศ 

อุปสรรค 5 อันดับแรก  

T1. ปัญหาการขาดแคลนด้านแรงงาน ภาวะภัยแล้งส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้

ของเกษตรกร 

T2. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปี 2562 

T3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 

T4. ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่า

ศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ  

T5. ปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กรด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ผล

การตรวจราชการ สู่สังคม และชุมชน ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) 

สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางการ

วิเคราะห์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนด

ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

 

   
 

โอกาส  (Opportunities) 

O1. โอกาสในการขยายการ
ผลิตสินค้าด้านการประมง 

O2. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารช่วยในการเชื่อมโยง
ข้อมูล 

O3. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เพื ่อเสริมสร้างความร่วมมือ

อุปสรรค (Threats) 

T1. ปัญหาการขาดแคลนด้าน
แรงงาน ภาวะภัยแล้ง ส่งผลต่อ
การจ้างงาน และรายได้ของ
เกษตรกร 

T2. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 
19 ส่งผลให้ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน  
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ทางการค้า การลงทุน ส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

O4. ก ฏ ห ม า ย ก า ร ป ร ะ ม ง
ก ำหนดกฎ เ กณฑ ์ เ พ ื ่ อ จั ด
ระเบียบการทำการประมงใน
ประเทศไทยและสอดคล้องกับ
กฎหมายภายนอกประเทศ 

O5. ภาครัฐให้ความสำคัญต่อ
การตรวจราชการกำหนด     เป
นมาตรการส ํ า ค ั ญ ใ นก า ร
บริหารราชการแผนดิน 

T3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 

T4. ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่อมโทรม เนื่องจาก
การ ใช ้ประ โยชน ์ เ ก ิ น กว่ า
ศ ักยภาพในการ ฟื ้นต ัวของ
ระบบนิเวศ  
T5. ด ้ านการส ื ่ อสาร ข ้ อมู ล
ข ่ า ว ส า ร ขอ ง อ ง ค ์ ก ร ด ้ า น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ผลการ
ตรวจราชการ ส ู ่ส ังคม และ
ชุมชน ต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดแขง็ (Strengths) 

S1. โครงสร้างเหมาะสมกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

S2. มีแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนทั้ง
ในระดับกระทรวง ระดับกรม 

S3. เป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ทั ้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายการทำงานเป็น
ระบบ รองรับภารกิจที ่ได้รับ
มอบหมาย 

S4. ผู ้บริหารของกรมประมง
ให้ความสำคัญ และสนับสนุน
ต่อการปฏิบัติงาน 

S5. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มี
ความมุ่งม่ันปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO 
Strategies) 

ส ่ ง เสร ิมประส ิทธ ิภาพการ
ปฏิบัต ิงานของบุคลากรกอง
ตรวจราชการ ให ้บรรล ุตาม
เป ้ าหมาย  และแผนงาน/
โครงการของกรมประมงที่
เก ี ่ยวข้อง ผ่านกระบวนงาน
และมาตรฐานงานสนับสนุน
การตรวจราชการที ่ถ ูกต ้อง
เหมาะสม  
ส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พัฒนาฐานข้อมูลที ่เหมาะสม 
เพียงพอ สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST 

Strategies) 
 ส่งเสริมให้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกอง เพื ่อเป็น
กรอบทิศทางการทำงานเพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการใน
ท ุ ก ร ะ ด ั บ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ส่งเสร ิมการประชาส ัมพ ันธ์  
สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการตรวจราชการทั้งด้าน
แผนงาน เป้าหมาย 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1.ขาดแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกอง เนื่องจากเป็น
หน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่  
W2. กรมประมงมีหน่วยงาน
ระดับกองมากส่งผลให้การ
สื่อสารขององค์กรขาดความ
รวดเร็วและไม่ทั่วถึง และการ
ประสานงานภายในขาดความ
เชื่อมโยง 

W3. ขาดบุคลากรด้านการ
จัดทำแผนงานการตรวจแบบ
บูรณาการ /การจัดทำแผนงาน
โครงการ 

W4. ขาดการจัดการองค์
ความรู้และการแลกเปลี่ยน
ทักษะและประสบการณ์ของ
บุคลากร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO 
Strategies) 

ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพผ่านการประสาน 
เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสม 
และทันสมัย  
ส่งเสริมการจัดทำองค์ความรู้
และการแลกเปลียนเรียนรู้
ทักษะการทำงาน เสริมสร้าง
การทำงานเป็นทีมให้แก่
บุคลากรเพ่ืออำนวยความ
สะดวก ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการตรวจ
ราชการให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT 
Strategies) 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการและการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับ
การตรวจราชการแบบบูรณา
การ 

 

 

ภาพที่ 2 TOWS Matrix 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)   

กลยุทธ์เชิงรุกได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมา

พิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ซึ่งกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ คือ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองตรวจราชการ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และ

แผนงาน/โครงการของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนงานและมาตรฐานงานสนับสนุนการตรวจ

ราชการที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาฐานข้อมูล ที่

เหมาะสม เพียงพอ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 

กลยุทธ์เชิงป้องกันได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัด

มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้ เนื ่องจาก

องค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกที่องค์การ

ควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้ ซึ่งกลยุทธ์

ที่กำหนดไว้ คือ ส่งเสริมให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระดับกองเพื่อเป็นกรอบทิศทางการทำงานเพ่ือ

สนับสนุนการตรวจราชการในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการตรวจราชการทั้งด้านแผนงาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  

กลยุทธ์เชิงแก้ไขได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมา

พิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมี

โอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ  มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ คือ 

ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพผ่านการประสาน เชื่อมโยงด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ส่งเสริมการจัดทำ

องค์ความรู้ และการแลกเปลียนเรียนรู้ทักษะการทำงาน เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากร

เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการให้มีความสะดวก 

รวดเร็ว 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน

และข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ  ทั้งนี้

เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจำกัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกลยุทธ์

ที่กำหนดไว้ คือ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการ

ตรวจราชการและการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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แผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก และนำมา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตาราง TOWS Matrix สามารถกำหนดแผนปฏิบัติราชการ

กองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานสนับสนับสนุนการตรวจ

ราชการ 

เป้าหมาย  

1. พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. ผู ้ร ับบริการได ้ร ับประโยชน์จากงานสนับสนุนการตรวจราชการ และมี

ประสิทธิผล 

แนวทางพัฒนา 

  1 ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมต่อการทำงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

  2 ปรับปรุงสถานที่ และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

  3 ปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้รวดเร็ว เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจ

ราชการ 

เป้าหมาย  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้นำมาใช้ปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และ รวดเร็วโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแปลงข้อมูล 

2. ปรับปรุงกระบวนการของระบบงานให้ทันสมัย และปลอดภัย 

แนวทางพัฒนา 

  1   พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถนำมาใช้ได้ทันที 

2 จัดหาและสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3 พัฒนาการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย  

1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน 
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2 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของ

องค์กร 

3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

           แนวทางพัฒนา 

1 สร้างเสริมทักษะการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

2 ส่งเสริมระบบการเรียนรู ้ และระบบการจัดการเรียนรู ้ พัฒนาตนเองให้ทัน

เทคโนโลยี 

3 เสริมสร้างทัศนคติ และปลูกฝังการปฏิบัติงานแบบ Service Mind 

3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานสนับสนับสนุน

การตรวจราชการ 

ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(พันบาท) 

เป้าหมาย 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

1. จัดหา
อุปกรณ์ 
สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่มี
วัสดุ 
อุปกรณ์ที่
เหมาะสม
เพียงพอ 

ได้วัสดุ 
อุปกรณ์
การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ต่อ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่มี
วัสดุอุปกรณ์
เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ครบถ้วน 

100 - - 24 

คน 
  

2 การ
พัฒนา
งาน
สนับสนุน
การตรวจ
ราชการ 

พัฒนาการ
ตรวจ
ราชการให
เปนแบบ 
องครวม 

รายงาน
การตรวจ
ราชการ
เสนอ
ผู้บริหาร 

รายงานผล
ครบถ้วน
ถูกต้องจาม
กำหนด 

200 200 200 ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
100 



43 

2. ปรับปรุงสถานที่ และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

3 พัฒนาที่
ทำงานให้
เหมือน
บ้าน 

สถานที่
ทำงานและ
สภาพแวด 
ล้อมน่าอยู่ 

สถานที่
ทำงานเป็น
ระเบียบ 
เรียบร้อย 
ตาม 5 ส. 

จัดกิจกรรม 
พัฒนา 5 ส.
สถานที่
ทำงาน 

6 6 4 6 
ครั้ง 

12 
ครั้ง 

18 
ครั้ง 

3. ปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้รวดเร็ว เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

4 เสริมสร้าง
ความ
เข้าใจ
แนวทาง 
การตรวจ
ราชการ
ประจําป 

การสื่อสาร
แนวทางการ
ตรวจ
ราชการ
ประจําป ไป
ยัง หนวยรับ
การตรวจ 

จัดส่ง
แนวทาง
หรือ
แผนการ
ตรวจ
ราชการ 

หน่วยงาน
รับการตรวจ
รับทราบ
แผนการ
ตรวจ
ราชการ 

5 5 5 1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

  

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

สนับสนุนการตรวจราชการ 

ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ (พัน
บาท) 

เป้าหมาย 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล 

1. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
สนับสนุน
การตรวจ
ราชการ 

มี ร ะ บ บ      
เ ท ค โ น   
โ ล ยี
สารสนเทศที่
จะชวยใน
การ
สนับสนุน
งานตรวจ
ราชการ 

มีระบบ
ฐานข้อมูล
ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

สนับสนุน
ข้อมูลเพ่ือ
การตรวจ
ราชการที่
ครบถ้วน 
ถูกต้อง
ทันเวลา 

100 100 50 ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

ร ้ อ ย
ล ะ 
100 



44 

2 จัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุน
การตรวจ
ราชการ 

ข้อมูลมี
ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
และอยู่ใน
ระบบ 

มีข้อมูล
สนับสนุน
การตรวจ
ราชการ
ครบถ้วน 

ลด
ระยะเวลา
การติดตาม
ข้อมูลจาก
หน่วยรับ
การตรวจ 

100 50 30 2 วัน 1วัน 4 
ชั่วโมง 

ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ (พัน
บาท) 

เป้าหมาย 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

2. จัดหาและสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3. จัดหา
อุปกรณ์
สารสนเทศ
สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน 

มี
คอมพิวเตอร์
เหมาะสม 

และเพียงพอ
ต่อเจ้าหน้าที่ 

จัดหา
คอมพิวเต
อร์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

สัดส่วน
คอมพิวเตอร์
ต่อเจ้าหน้าที่ 

 60 120 1 

ต่อ
2.5 

1 

ต่อ 
2 

1 

ต่อ 
1 .5 

3   พัฒนาการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
4 จัดเตรียม

ระบบ
เชื่อมโยง
เครือข่าย
และระบบ
ป้องกัน
ไวรัส 

มีการ
เชื่อมโยง
เครือข่ายใน
สำนักงาน
และมีระบบ
ป้องกัน
ไวรัส 

เจ้าหน้าที่
เข้าถึง
ข้อมูลได้
ตามลำดับ
ชั้นความ 

สำคัญ 

ข้อมูลใน
ระบบมี
ความ
ปลอดภัย
และถูกต้อง 

20 20 20 ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการปฏิบัติงาน 

ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(พันบาท) 

เป้าหมาย 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. สร้างเสริมทักษะการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

1. ประชุม  
สัมมนา
เจ้าหน้าที่
เพ่ือบูรณา
การ
ปฏิบัติงาน 

สร้างความ
เข้าใจใน
การ
ปฏิบัติงาน
บูรณาการ 

เจ้าหน้าที่
ใน
สำนักงาน
มีความรู้ 
ความ
เข้าใจใน
การ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน
เจ้าหน้าที่
เข้าร่วม
ประชุม 
สัมมนา 

200 200 200 40 

คน 
40 

คน 

40 

คน 

2 ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ และระบบการจัดการเรียนรู้ 
2 สงเสริม

การเรียนรู
ภายใน    

หนวยงาน 

เจ้าหน้าที่
พัฒนาองค์
ความรู้ที่
เหมาะสม
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ความรู้ 

เจ้าหน้าที่
ทุกคน
ได้รับการ
พัฒนาผ่าน
ช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น 
ออนไลน์ 
เข้าอบรม
โดย
หน่วยงาน
ภายใน 
และ
ภายนอก 

10 10 10 ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร ้ อ ย
ล ะ 
100 
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3 เสริมสร้างทัศนคติ และปลูกฝังการปฏิบัติงานแบบ Service Mind 

3 กิจกรรม   

ปองกัน
การ
ทุจริต 

ปลูก
จิตสํานึก
ของ
บุคลากรไม
ใหกระทํา 

การทุจริต
และ
ประพฤติ มิ
ชอบ 

ไมมีการ
กระทํา 

ทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบใน
หน่วยงาน 

จํานวนครั้ง
ในการ
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิ
ชอบ
ภายใน หน
วยงาน 

6 6 6 0 
ครั้ง 

0 
ครั้ง 

0 
ครั้ง 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

สรุปภาพรวมของการศึกษา 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

เป็นการจัดทำโดยเนื้อหาได้มีการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2561 – 2580) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563 – 2565) และ 

แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563 – 2565) นอกจากนี้ยังได้มีการประเมิน

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถกำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรม

ประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงานสนับสนับสนุนการตรวจ

ราชการ 

2. แผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจ

ราชการ 

3. แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 

2565) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันสู่การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ

ตรวจราชการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการ

ขับเคลื่อนและผลักดันจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางความเขาใจในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ 

กรมประมงแกบุคลากรในสังกัดกองตรวจราชการกรมประมง ใหรับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญ

ของการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตรที่

กําหนดไว  
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2. มอบหมายงานใหแตละกลุม/ฝายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ 

และถายทอดเป้าหมายในแต่ละแผนให้แต่ละกลุม/ฝาย พร้อมกำหนดเปนตัวชี้วัดในระดับบุคคล เพ่ือ

ใหบุคลากรในหนวยงานไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว้ 

3. กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้  

3.1 ติดตามผลการดำเนินงานทุกรอบเดือน ไตรมาส และรอบปี 

3.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง

อย่างต่อเนื่อง 

3.3 ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของผูบริหารกรมประมงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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กรมประมง. 2562. แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565. 55 หน้า 

ราชกิจจานุเษกษา. 2562. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562. เล่ม 136 ตอนที่ 56 วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. หน้า 253-256. 

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. 2561. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา. 70 หน้า. 

สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี. 2562. ไทยคู่ฟ้า : 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(ออนไลน์) แหล่งที่มา : 

https://www.thaigov.go.th/uploads/document/66/2019/10/pdf/Doc_2019101014

2010000000.pdf สืบค้น เมื่อ 2 เมษายน 2563. 

สํานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. 2550. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ 

พ.ศ. 2548. 9 หน้า. 
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การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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