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ค�าน�า

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท�ำนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำน 

ส่งเสริมกำรเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรท�ำงำน โดย 

ยึดแนวนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องกำรให้นโยบำยส�ำคัญต่ำงๆ  

ของรัฐบำลและกระทรวงเกิดกำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรและ 

ภำรกจิอืน่ๆ ให้เกดิผลส�ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม

  หวังว่ำกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส่งเสริม

กำรเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส�ำคัญ 

ในกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตร โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร  

ที่จะมีควำม Smart ทั้งด้ำนองค์ควำมรู้ กระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์ และกำรบริหำร

จัดกำร และส่งผลในกำรพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป

    

(นายโอฬาร  พิทักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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นโยบาย
  กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นองค์กรขนำดใหญ่ มีภำรกิจ 

ที่หลำกหลำยและครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้มีส่วนท�ำให้

บทบำทของนกัส่งเสรมิกำรเกษตรไม่ชดัเจนในสำยตำของคนภำยนอก 

ดังนั้นหลักกำรส�ำคัญของนโยบำยในปีนี้จึงมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลง 

เพือ่ให้เหน็บทบาท ตวัตน และอตัลกัษณ์ของนกัส่งเสรมิการเกษตร

อย่างชัดเจนในฐานะของ “ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่” และ  

“ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง”

  สิ่งที่ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนถือเป็นคติประจ�ำใจ และ

น�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนประจ�ำวันคือ “การเปลี่ยนแปลงสู่ 

สิ่งที่ดีที่สุด” หรือ Change to the Best  

โดยเริ่ มต ้นจำกตัว เองเป ็นอันดับแรก  

นักส่งเสริมกำรเกษตรต้องปรับบทบำท

ของตนเอง ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและ 

วิธีกำรท�ำงำน รวมทั้งต้องปรับระบบ

กำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้

สำมำรถบูรณำกำรทรัพยำกรจำก

ทุกภำคส่วน จึงจะสำมำรถน�ำกำร

เปลี่ยนแปลงไปสู ่เกษตรกรเพื่อยก

ระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่

ของเกษตรกรได้อย่ำงแท้จรงิ
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 ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร ปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
 ๑.๑ ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ โดยก�ำหนดขอบเขต 

พื้นที่ด�ำเนินกำร และเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้ชัดเจน วัดผล 

ส�ำเร็จได้

 ๑.๒ มองภำพของ “พื้นที่ -คน-สินค ้ำ”เข ้ำด ้วยกัน ทั้ งในเชิง  

Agenda-Based, Function-Based และ Area-Based  

ตอบนโยบำยทุกระดับ และเชื่อมโยงตลำด

 ๑.๓ เป้ำหมำยหลักคือ (๑) พัฒนำกำรผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรผลิตและปรับเปลี่ยนกำรผลิต และ (๒) พัฒนำเกษตรกร  

องค์กรเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน

 ๑.๔ นักส่งเสริมกำรเกษตรเป็นแกนหลักในกำรประสำนผู้เกี่ยวข้อง 

มำร่วมกันท�ำงำนโดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win)

 ๑.๕ ปี ๒๕๕๗ จะขับเคลื่อนกำรท�ำงำนในพื้นที่ของ Smart Officer 

ต้นแบบ และในทุกอ�ำเภออย่ำงน้อยอ�ำเภอละ ๑ จุด

 ๑.๖ ปรับปรุงระบบส่งเสริมกำรเกษตรโดยใช ้รูปแบบ MRCF  

system (Mapping – Remote Sensing – Community  

Participation – Specific Field Service)
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๒. การบริหารจัดการข้อมูล
 ๒.๑ ท�ำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  

ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ

 ๒.๒ สำมำรถ “จัดท�ำและใช้” ข้อมูล และกำรจัดท�ำข้อมูลไม่ใช่ภำระ 

แต่เป็นโอกำสหรือจุดแข็งในกำรท�ำงำน

 ๒.๓ ใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping) ในกำรท�ำงำน 

 ๒.๔ ใช้ข้อมูลในกำรเข้ำพื้นที่อย่ำงมีเป้ำหมำย และเตรียมข้อมูล 

ให้พร้อมส�ำหรับกำรให้บริกำรแบบเฉพำะเจำะจง (Specific  

Field Service)

 ๒.๕ จัดระบบให้นักส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรเข้ำถึงข้อมูลได้

โดยสะดวกโดยใช้กำรสื่อสำรระยะไกล (Remote Sensing)

 ๒.๖ ปรับปรุงระบบข้อมูล ทบก. และ ทพศ. ให้มีประสิทธิภำพและ 

ผู้เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมท�ำและร่วมใช้ประโยชน์
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  ๓. การบริหารจัดการองค์กร

๓.๑ ด้านโครงสร้างองค์กร :

เพิ่มบทบำทส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตเป็น 

หน่วยตรวจรำชกำรและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้เหมำะสม ศูนย์ปฏิบัติกำร 

เป็นหน่วยสนับสนุนวิชำกำร และปรับโครงสร้ำงองค์กร 

ให้รองรับกำรท�ำงำนส�ำคัญต่ำงๆ

๓.๒ ด้านบุคลากร :

เจ้ำหน้ำที่ต้องมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง 

ตำม Career Path ที่ก�ำหนด และสร้ำงนักส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็น  

Smart Extension Officer และ“ผู้จัดกำรกำรเกษตรในพื้นที่” ที่มีอัตลักษณ ์

เป็นของตนเอง แตกต่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่อื่น และท�ำงำนโดยไม่ขัดแย้งกับใคร

๓.๓ ด้านวิธีการท�างาน :

บริหำรจัดกำรงำนต่ำงๆ บนฐำนทรัพยำกรที่มีอยู่ ใช้เครือข่ำย/องค์กรเกษตรกร 

ในกำรท�ำงำน ให้ควำมส�ำคัญกับงำนที่เป็นพื้นฐำนกำรเกษตรและเป็นควำมต้องกำร

ของเกษตรกร เช่น งำนอำรักขำพืช งำนจักรกลกำรเกษตร ส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่ 

และเกษตรกรให้มี Marketing Mind กำรจัดกำรสินค้ำเกษตรมุ่งเน้นประสิทธิภำพ/

ควำมปลอดภัย/zoning/กำรจัดกำรศัตรูพืชเชิงป้องกัน

๓.๔ ด้านการสื่อสาร :

น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ให้มำกขึ้น ใช้กำรติดต่อสื่อสำร 

ระยะไกล (Remote Sensing) ในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรเกษตรกร  

และเน้นกำรสื่อสำร ๒ ทำง (two-way communication)
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  สรุป : บุคลำกรคือหัวใจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

เรำท�ำงำนกับคน (เกษตรกร) ด้วยคน (เจ้ำหน้ำที่) ดังนั้นจึง 

มุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่เจ้ำหน้ำที่ให้มีบทบำทและ 

ตัวตนที่ชัดเจนในกำรเป็นนักส่งเสริมกำรเกษตรมืออำชีพ คือ 

เป็น Smart Extension Officer สำมำรถเป็นผู ้จัดกำร 

กำรเกษตรในพื้นที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท�ำงำนให้สำมำรถ

รองรับภำรกิจต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้รูปแบบ  

MRCF system เพื่อให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer
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แนวทางการด�าเนินงานตามนโยบาย

๑. การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

 ๑.๑ ให้ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยก�ำหนดขอบเขตพื้นที ่

ด�ำเนินกำรให้ชัดเจน ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้เบ็ดเสร็จครบทุกเรื่อง  

เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตำมที่มุ่งหวังบนพื้นฐำนของศักยภำพและควำมต้องกำร

ที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลส�ำเร็จที่มุ่งหวังต้องมองให้ไกลถึงปลำยน�้ำ  

(เป็น end ไม่ใช่แค่ means) และมีควำมเป็นรูปธรรมที่วัดได้

 ๑.๒ ในพื้นที่ด�าเนินการให้มองภาพของ “พื้นที่-คน-สินค้า” เข้าด้วยกัน โดย 

มองทั้งในเชิง Agenda-Based, Function-Based และ Area-Based เพื่อ 

ให้ตอบสนองต่อนโยบำยและยุทธศำสตร์ในทุกระดับ ทั้งระดับรัฐบำล 

กระทรวง จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั และระดบัท้องถิน่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่นโยบำย 

Zoning และ นโยบำย Smart Farmer และมองไปถึงกำรเชื่อมโยงกับ 

เรื่องตลำด Logistics และอุตสำหกรรมเกษตร ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที ่

เกี่ยวข้องด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ๑.๓ เป้าหมายการพัฒนาหลักๆ ในระดับพื้นที่ที่ต ้องให้ความส�าคัญคือ  

(๑) การพัฒนาการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เหมาะสม 

ได้แก่ กำรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย และพัฒนำคุณภำพ

ผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ท�ำกิจกรรม

กำรเกษตรอื่นหรือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และ (๒) การพัฒนาเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี เข้มแข็ง และ 

พึ่งตนเองได้ 

 ๑.๔ นักส่งเสริมการเกษตรท�าหน้าที่ เป ็นแกนหลักในการประสานและ 

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้ามาท�างานร่วมกันในพื้นที ่

โดยทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) และขับเคลื่อนเครือข่ำย 

และองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำเพื่อให้เกิด 

ควำมยั่งยืน

 ๑.๕ ในปี ๒๕๕๗ จะขับเคลื่อนการท�างานในพื้นที่รับผิดชอบของ Smart  

Officer ต้นแบบ และในทุกอ�าเภออย่างน้อยอ�าเภอละ ๑ จุด โดย 

วิเครำะห์ วำงแผน บูรณำกำรทุกเรื่องเข้ำด้วยกัน และขับเคลื่อนกำร 

ด�ำเนินงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วนอย่ำงเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยทุกฝ่ำย 

ได้รับประโยชน์ (Win-Win) ซึ่งคำดหวังว่ำจะได้เห็นกำรปฏิบัติงำนที่เกิด 

ผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนในพื้นที่ของ Smart Officer ต้นแบบ และ 

ในทุกอ�ำเภอ
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 ๑.๖ ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

และภำรกิจต่ำงๆ ปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของข้อมูล ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน

ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วม และใช้วิธีกำรท�ำงำนรูปแบบ 

MRCF system คือ ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมเข้ำท�ำงำนในพื้นที ่

โดยเน้นกำรใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping) ประสำนและให้บริกำรเกษตรกร 

ด้วยวิธีกำรติดต่อสื่อสำรและเข้ำถึงข้อมูลจำกระยะไกล (Remote Sensing) 

ใช้วิธีกำรจัดเวทีชุมชนในกำรท�ำงำนและร่วมด�ำเนินกำรกับเกษตรกร ชุมชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม (Community Participation) โดย 

ร่วมกับเครือข่ำยต่ำงๆ เช่น ศบกต. อกม. ศจช. ฯลฯ และเข้ำท�ำงำนใน 

พื้นที่แบบเฉพำะเจำะจง (Specific Field Service) โดยมีเป้ำหมำยและ 

จุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน

  สรุป : กำรท�ำงำนในพื้นที่ต้องมีขอบเขตพื้นที่ด�ำเนินกำรชัดเจน บูรณำกำร 

“พื้นที่-คน-สินค้ำ”เข้ำด้วยกัน ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ และใช้หลัก Win-Win  

ในกำรท�ำงำนร่วมกัน โดยในปี ๒๕๕๗ ต้องกำรให้เกิดต้นแบบของกำรท�ำงำนในพื้นที่ 

ของ Smart Officer ต้นแบบและในทุกอ�ำเภอ และปรับปรุงระบบส่งเสริมกำรเกษตร

โดยใช้รูปแบบ MRCF system (Mapping – Remote Sensing – Community  

Participation – Specific Field Service)

กรมส่งเสริมการเกษตร
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๒. การบริหารจัดการข้อมูล

 ๒.๑ นักส่งเสริมการเกษตรต้องท�างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ เป็นกำรท�ำงำนโดยใช้

ข้อมูล (Data) ใช้สำรสนเทศ (Information) ใช้องค์ควำมรู้ (Knowledge) 

และใช้ภูมิปัญญำ (Wisdom) จุดส�าคัญคือต้อง “เข้าใจ” ในงานที่ท�า  

ไม ่ใช ่ท�ำงำนไปตำมที่ถูกสั่ง ซึ่งควำมเข ้ำใจจะเกิดขึ้นได ้ต ้องสื่อสำร

ข้อมูลข่ำวสำรให้เข้ำถึงกันให้มำก ให้รู้เท่ำเทียมกัน ให้มีโอกำสได้พูดคุย 

แลกเปลี่ยนกัน

 ๒.๒ นักส่งเสริมการเกษตรต้องสามารถ “จัดท�าและใช้” ข้อมูลได้ สำมำรถ

วิเครำะห์ได้ว่ำในงำนส่งเสริมกำรเกษตรมีข้อมูลอะไรที่ต้องเกี่ยวข้อง และ

ต้องจัดกำรหรือปรับปรุงในเรื่องอะไร จะต้องมีระบบข้อมูลอะไรอีกบ้ำง 

ที่จะใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ และที่ส�ำคัญต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ให้เห็นว่ำกำรจัดท�ำข้อมูลไม่ใช่ภาระ แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องท�า และควรจะ 

ถือเป็นโอกาสหรือจุดแข็งในการท�างานที่นักส่งเสริมการเกษตรเป็น 

ผู้จัดท�าข้อมูล

เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น GPP
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
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 ๒.๓ ใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping) ในการท�างาน ซึ่งจะ
ช่วยลดควำมผิดพลำดเรื่องข้อมูลลงได้ สำมำรถใช ้
ในกำรตรวจสอบและรำยงำนภยัธรรมชำตไิด้ และใช้ใน
เรื่องอื่นได้อีกมำก โดยต้องเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ เข้ำสู่
ข้อมลูแผนที ่และพฒันำเจ้ำหน้ำทีท่กุระดบัให้สำมำรถ
จัดท�ำและใช้ข้อมูลแผนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ๒.๔ ใช้ข้อมูลในการท�างานในพื้นที่เพื่อให้บริการแบบ
เฉพาะเจาะจง (Specific Field Service) โดย 
นักส่งเสริมกำรเกษตรต้องเข้ำพื้นที่อย่ำงมีเป้ำหมำย 
ต้องศึกษำข้อมูลก่อนเข้ำพื้นที่ ต้องรู ้ว ่ำจะเข้ำไป 
ท�ำอะไร ที่ไหน กับใคร มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้ำง  
ต้องรู ้จักเกษตรกรและรู ้จักพื้นที่เป็นอย่ำงดี คือ 
ต้องมีข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เป็นหลัก และ
ต้องติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอื่นประกอบด้วย รู้จักที่จะ
วเิครำะห์ สงัเครำะห์ และต่อภำพเชือ่มโยงข้อมลูต่ำงๆ 
เข้ำด้วยกันเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

 ๒.๕ จัดระบบให้นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก สำมำรถเข้ำถึง
หรอืตดิต่อสือ่สำรได้จำกระยะไกล (Remote Sensing) 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลองค์ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล
หรือผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ต้องมีระบบที่สำมำรถ
เข้ำถึงและน�ำออกมำใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีระบบ 
ที่นักวิชำกำรและนักส่งเสริมกำรเกษตรจะได้พบปะ
เรียนรู้ร่วมกัน 
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 ๒.๖ ปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนทั้ง ทบก. และ ทพศ.ให้มีประสิทธิภาพ  

ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ใน

พืน้ที ่โดยให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเข้ำมำร่วมด�าเนนิการและร่วมใช้ประโยชน์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำให้เป็นระบบ

งำนพื้นฐำนปกติประจ�ำต่อไป 

  สรุป : ต้องท�ำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  

ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ สำมำรถ “จัดท�ำและใช้” ข้อมูล โดยเฉพำะ 

อย่ำงยิ่งข้อมูลแผนที่ (Mapping) และกำรใช้ข้อมูลในกำรท�ำงำนแบบเฉพำะเจำะจง  

นักส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวกโดยใช้กำร 

สื่อสำรระยะไกล (Remote Sensing) และปรับระบบข้อมูล ทบก. และ ทพศ. ให้มี

ประสิทธิภำพ

นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
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๓. การบริหารจัดการองค์กร

๓.๑ ด้านโครงสร้างองค์กร

   เพิ่มบทบาทส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตให้เป็นหน่วย

ตรวจราชการ เป็นหน่วยขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่แทนกรม  

และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้เหมำะสม คือสำมำรถเป็นหูเป็นตำและ 

ช่วยอ�ำนวยกำรแทนกรมได้

   ศูนย์ปฏิบัติการต้องเป็นหน่วยสนับสนุนทางวิชาการ

   ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้รองรับกำรท�ำงำนส�ำคัญต่ำงๆ ของกรม

๓.๒ ด้านบุคลากร

   เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

ในต�ำแหน่งตำม Career Path ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับควำมรู ้  

ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล

   ชูบทบำทเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็น“ผู้จัดการการเกษตรใน

พื้นที่” สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น มีตัวตน 

ของกำรเป็นนักส่งเสริมกำรเกษตร เป็นที่รู้จักของคนอื่น รู้ว่ำจะท�ำงำน

หรือเข้ำถึงนักส่งเสริมกำรเกษตรได้อย่ำงไร ท�ำงำนโดยไม่ขัดแย้งกับใคร

และช่วยลดควำมขัดแย้งในพื้นที่

   นักส ่งเสริมกำรเกษตรต้องรู ้จักใช ้โอกาสในการเรียนรู ้จากการ 

ปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) หรือเรียนรู ้จำกกรณีที่ 

เกิดขึ้นจริง (case) รู ้จักประยุกต์ใช้ข้อมูลและองค์ควำมรู้ สร้ำงคน 

ให้เก่งและดี เพื่อใหเ้ป็น Smart Extension Officer ต่อไป

   เจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่ต้องได้รับกำรพัฒนำให้เป็นนักส่งเสริมฯ และมี 

จิตวิญญำณของกำรเป็นนักส่งเสริมฯ 
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๓.๓ ด้านวิธีการท�างาน

   บริหำรจัดกำรงำนต่ำงๆ บนฐำนของทรัพยำกรที่มีอยู่ มองบวก ท้าทาย 

ไม่ท�ำงำนคนดียว สร้ำงพันธมิตร ไม่ขัดแย้งกับใคร มีส่วนร่วม ทุกคน 

ได้รับประโยชน์ (Win-Win) มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในระดับต่ำงๆ  

ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนร ่วมกับท้องถิ่น รวมถึงกำรจัดกำร 

งบประมำณในพื้นที่ 

   ใช้เครือข่ายและองค์กรเกษตรกร รวมถึงวิสาหกิจชุมชนเป็นจุด 

ด�ำเนินกำร เป็นผู้ร่วมด�ำเนินกำร และเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ศบกต. และ อกม. ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรสนับสนุน

กำรท�ำงำนในพื้นที่

   ให้ควำมส�ำคัญกับงำนที่เป็นพื้นฐำนกำรเกษตรและเป็นควำมต้องกำร 

ของเกษตรกร เช่น งานอารักขาพืช งานจักรกลการเกษตร ฯลฯ และ 

ใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อถือยอมรับของเกษตรกร 

ในพื้นที่

   ส ่งเสริมเรื่องการตลาดภายใต ้บทบาทหน้าที่ของกำรส ่งเสริม 

กำรเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของนักส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกร 

ให้มี Marketing Mind เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรคิด วิเครำะห์ และ 

ตัดสินใจในกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยไม่ซ�้ำซ ้อนกับบทบำทของ 

พำณิชย์

   การจัดการสินค้าเกษตรให้ความส�าคัญในเรื่อง ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

ความปลอดภัย Zoning และกำรจัดกำรศัตรูพืชในเชิงป้องกัน 

นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
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๓.๔ ด้านการสื่อสาร

   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มากขึ้นในกำรบริหำรและ 

กำรปฏิบัติงำน

   ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และช่องทำงกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ เช่น Smart 

Phone, Social Media ฯลฯ ในการติดต่อสื่อสารระยะไกล (Remote 

Sensing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรเกษตรกร

   กำรจัดประชุม/สัมมนำต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม และมีการสื่อสาร ๒ ทาง 

(two-way communication)

 สรุป : ปรับโครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมและสำมำรถ

รองรับภำรกิจต่ำงๆ บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน เป็นผู้จัดกำรกำรเกษตร

ในพื้นที่ และเป็น Smart Extension Officer ปรับวิธีกำรท�ำงำนให้เอื้ออ�ำนวยต่อกำร

ปฏิบัติงำนในพื้นที่และกำรท�ำงำนกับเครือข่ำยและองค์กรเกษตรกรต่ำงๆ สื่อสำรกัน 

ให้มำกขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย ใช้กำรสื่อสำรระยะไกล และกำรสื่อสำร ๒ ทำง
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สรุป
  กรมส่งเสรมิกำรเกษตรมภีำรกจิมำกและหลำกหลำย กำรก�ำหนด

นโยบำยเป็นกำรเจำะจงเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนในบำงเรื่อง ซึ่งจะต้องกระตุ้น

และขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงให้ได้ในปีนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำมภำรกิจ

อื่นๆ ก็ต้องด�ำเนินกำรต่อไป

  นโยบำยในปีนี้มี ๓ ประเด็นหลักที่ต ้องกำรให้เห็นผลกำร

เปลี่ยนแปลง คือ นักส่งเสริมกำรเกษตรต้องมีบทบำทและอัตลักษณ์ที่ 

ชัดเจน เป็นที่รู ้จักและยอมรับของเกษตรกรและคนทั่วไป มีระบบและ 

กลไกกำรท�ำงำนในพื้นที่ที่เกษตรกรเข้ำถึงได้ง่ำย มีกำรท�ำงำนร่วมกัน  

และทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์ โดยท�ำงำนในรูปแบบ MRCF system  

ส่วนเรื่องข้อมูล มุ่งเน้นให้นักส่งเสริมกำรเกษตรท�ำงำนบนพื้นฐำนของ 

ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือ 

ยอมรบั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในปัจจบุนัมข้ีอมลูทีจ่ะท�ำให้เกษตรกรได้รบัสทิธิ์

หรือเสียสิทธิ์ซึ่งต้องระมัดระวังให้มำก ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  

ต้องปรับในเรื่องของโครงสร้ำงองค์กร บุคลำกร วิธีกำรท�ำงำน และ 

กำรสื่อสำร เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่

และภำรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  หวังว่ำนโยบำยที่กล่ำวมำนี้จะท�ำให้กำรท�ำงำนเป็นไปด้วยดีและ 

มีควำมสุข เกิดผลส�ำเร็จกับเกษตรกรอย่ำงแท้จริง และกรมส่งเสริม

กำรเกษตรเป็นที่ยอมรับของสังคม 

นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี ๒๕๕๗16
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กรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น

ในการส่งเสริมและพัฒนา

ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์




