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ค�ำน�ำ

 แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จัดท�ำข้ึนเพ่ือใช้เป็น 
กรอบทิศทำงกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรในระยะ ๕ ปี โดยได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  
และปัจจยัต่ำง ๆ  ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อกำรส่งเสรมิกำรเกษตร และได้พจิำรณำถงึควำมเชือ่มโยง 
กับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แนวทำงกำรปฏิรูปภำคกำรเกษตร แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วง 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผน/
ยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส�ำหรับกระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ฯ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้แต่งต้ัง 
คณะท�ำงำนจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อรับผิดชอบ
ในกำรด�ำเนินกำร ซ่ึงประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ตั้งแต่ส่วนกลำงจนถึงระดับต�ำบล นอกจำกนี้  
ยังเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค มีส่วนร่วมในกำรให้ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อให้ได้แผนยุทธศำสตร์ที่มีคุณภำพ  
และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรด�ำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข  
และภำคกำรเกษตรมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ตุลำคม ๒๕๕๙
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

 กำรท�ำงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
มีจุดมุ่งเน้นที่ส�ำคัญ คือ กำรใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเกษตรในกำรด�ำเนินงำน มองภำพ 
กำรท�ำงำนที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในมิติของ พื้นที่ - คน - สินค้ำ เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตำม 
เป้ำหมำยของงำนส่งเสริมกำรเกษตร คือ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ 
ให้เป็น Smart Farmer และ Smart Group และพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้เป็น  
Smart Product ซึ่งด�ำเนินกำรโดย Smart Officer และมี Smart Office เป็นฐำนในกำร 
ปฏิบัติงำน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี เข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้  
และสินค้ำเกษตรมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันได้ น�ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์  
“กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมและพัฒนำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข
อย่ำงยั่งยืน” 

 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้น�ำมำก�ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรเกษตร ๓ ยุทธศำสตร์ ดังนี้

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำเกษตรกร พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร และส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นกำรพัฒนำงำนตำมบทบำทภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร  
มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ ๑) พัฒนำเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๒) พัฒนำ 
กำรผลิตและกำรจัดกำรสินค้ำเกษตร และ ๓) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรเกษตร

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโดยใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเกษตร :  
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเกษตรในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 
ให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย ๑) กำรใช้ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
เป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และให้บริกำร ๒) กำรใช้แปลงใหญ่เป็นเคร่ืองมือในกำร
ส่งเสริมกำรผลิตและจัดกำรสินค้ำเกษตร และ ๓) กำรใช้เคร่ืองมือส่งเสริมกำรเกษตรอื่น ๆ 
สนับสนุนกำรท�ำงำน 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งเสริมกำรเกษตรโดยใช้ Smart Officer  
และ Smart Office : มีจุดมุ ่งหมำยเพื่อพัฒนำกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้ม ี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย ๑) ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตร  
MRCF ๒) เพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรเกษตร ๓) พัฒนำเครือข่ำยและ 
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในงำนส่งเสริมกำรเกษตร และ ๔) พัฒนำระบบข้อมูล ข่ำวสำร  
และองค์ควำมรู้

 แผนยุทธศำสตร์เป็นกำรบอกทิศทำง และสิ่งที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรต้องมุ่งเน้น 
ด�ำเนินกำรในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซ่ึงกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู ่กำรปฏิบัติ  
ผู ้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นต้องก�ำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติม ทั้งโครงกำร/กิจกรรม  
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และมีกำรควบคุมก�ำกับกำรด�ำเนินงำนให้เกิด
ผลส�ำเร็จ

ค
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สำรบัญ

หน้า

ค�าน�า  ก

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร ข

บทที่ ๑ สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร ๑

บทที่ ๒ กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร ๙
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำเกษตรกร พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร ๙
  และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโดยใช้เครื่องมือ ๑๓
  ส่งเสริมกำรเกษตร
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งเสริมกำรเกษตร ๑๔
  โดยใช้ Smart Officer และ Smart Office

บทที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๑๙

ภาคผนวก 
 • ส�ำเนำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ ๒๓
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ง
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บ ท ที่

๑
สถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งเสริมกำรเกษตร

 ปัจจุบันสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อภำคกำรเกษตร 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และเป็นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร 
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่น�ำมำก�ำหนดกรอบทิศทำงของแผนยุทธศำสตร ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีดังนี้

 ๑. กำรเปลี่ยนแปลง กฎ กติกำด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของโลก ท�ำให้ประเทศต่ำง ๆ  
จ�ำเป็นต้องปรับบทบำทและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรแข่งขัน 
ทำงกำรค้ำจะมีควำมรุนแรงและมีกำรใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่ไม่ใช่ภำษี 
มำกขึ้น (Non-Tariff Barriers : NTB) ดังนั้นเกษตรกรและผู ้ประกอบกำร 
ด้ำนกำรเกษตรต้องยกระดับกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้  
ประกอบกับกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภำคน�ำไปสู ่ควำมเช่ือมโยงทุกระบบ  
และศูนย์รวมอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ำยมำสู่เอเชีย จะท�ำให้ประชำคม
อำเซียน (ASEAN Community) มีบทบำทและควำมส�ำคัญมำกขึ้น

 ๒. ทิศทำงกำรพัฒนำในระดับโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ำสู ่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
มำกข้ึน สอดคล ้องกับเป ้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนของสหประชำชำติ  
(Sustainable Development Goals : SDG) ซ่ึงได้เช่ือมโยงกำรพัฒนำ 
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ำด้วยกัน สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นทั้ง 
โอกำสและควำมท้ำทำยของกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของไทย
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 ๓. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชำติที่มีควำมรุนแรง 
มำกขึ้น ทั้งปัญหำภัยแล้ง อุทกภัย โรคและแมลงศัตรูพืชระบำด และควำม
แปรปรวนของฤดูกำล ส่งผลกระทบต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร นอกจำกนี้  
ควำมกังวลเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมท�ำให้ผู ้บริโภคตระหนักถึงควำมจ�ำเป็น  
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรบริโภคสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มำกขึ้น จึงเป็นโอกำสในกำรขยำยกำรผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม (Green Product) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้บริโภค  
นอกจำกนี้ ยังเป็นโอกำสในกำรผลักดันกำรผลิตตำมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในระยะยำว

 ๔. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ท�ำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่ำง (Internet of Things) เกษตรกร
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและองค์ควำมรู้ได้อย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด เปิดโอกำสในกำรผลิต 
และขำยสินค้ำเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีมีมูลค่ำสูง เกษตรกรในอนำคตจะเป็นผู้ประกอบกำร 
ที่มีทักษะสูงและมีแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์ ดังนั้นรูปแบบและวิธีกำรท�ำงำน 
ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทำงดังกล่ำว  
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทำงขับเคลื่อนภำคกำรเกษตรยุคไทยแลนด์ ๔.๐

 ๕. ภำคกำรเกษตรยังคงมีควำมส�ำคัญและเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมของไทย เป็นแหล่งรำยได้หลักของคนส่วนใหญ่ เป็นฐำนในกำรสร้ำง 
มูลค ่ำเพิ่มของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร โดยเฉพำะบริกำรด ้ำน 
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งยังคงมีศักยภำพในกำรพัฒนำ และกำรเกษตรยังเป็น 
วิถีชีวิตของคนไทย นอกจำกนี้อีกหนึ่งบทบำทที่ส�ำคัญของภำคกำรเกษตร คือ  
เป็นแหล่งรองรับแรงงำนจำกภำคกำรผลิตอื่น ๆ ในภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

 ๖. สินค้ำเกษตรของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลำดโลก ท�ำให้ประเทศไทยเป็น 
ผู้ส่งออกส�ำคัญของสินค้ำเกษตรหลำยชนิด แต่ยังคงมีปัญหำในเรื่องคุณภำพ 
ของสินค้ำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะมำตรฐำนควำมปลอดภัย ซึ่งนอกจำก 
จะท�ำให้สูญเสียส่วนแบ่งทำงกำรตลำดแล้วยังส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ 
สินค้ำไทยในภำพรวม นอกจำกนี้กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง 
มูลค่ำเพิ่มยังมีน้อย
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 ๗. สถำนกำรณ์กำรผลิตในภำพรวมของภำคกำรเกษตร ผลิตภำพกำรผลิตยังอยู่ใน
ระดับต�่ำ กำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย 
เพื่อพัฒนำกำรผลิตยังมีน้อย มีจุดอ่อนของกำรบริหำรจัดกำรระบบน�้ำ มีกำร
พึ่งพำปัจจัยกำรผลิตจำกต่ำงประเทศท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง ทรัพยำกรธรรมชำติ
เสื่อมโทรม มีกำรปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมำะสม พ้ืนที่ท�ำกำรเกษตรลดลงเนื่องจำก 
กำรปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น ซึ่งรวมถึงกำรเติบโตและขยำยตัวของเมือง 
(Urbanization) อย่ำงไรก็ตำม สภำพทำงภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรปรับปรุงด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 ๘. เกษตรกรมีจ�ำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อันเป็นผลจำกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน 
ออกนอกภำคเกษตร เข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรซ่ึงให้ค่ำตอบแทน 
สูงกว่ำ ในขณะที่กำรท�ำงำนในภำคเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกำล รำยได้ไม่แน่นอน  
และขำดสวัสดิกำรและกำรคุ้มครองแรงงำน นอกจำกนี้ เกษตรกรยังสูญเสียที่ดิน
ท�ำกินและเปลี่ยนสถำนะเป็นเกษตรกรรับจ้ำง (ผู้เช่ำ) มำกข้ึน กำรที่เกษตรกร 
ไม่มีที่ ดินท�ำกินเป็นของตนเอง นอกจำกจะท�ำให้ขำดควำมมั่นคงในอำชีพ
เกษตรกรรมแล้ว ยังส่งผลให้เกษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำกำรผลิต  
ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่สนใจอำชีพกำรเกษตร 

 ๙. กำรเพิ่มข้ึนของประชำกรจะส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร และกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เป็นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยในกำร
พัฒนำภำคกำรเกษตร โดยเป็นโอกำสในกำรขยำยกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 
ส�ำหรับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรประเภทอำหำร ขณะเดียวกันสัดส่วน 
ผู้สูงอำยุที่มำกขึ้น จะส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำน และเพ่ิมค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนสวัสดิกำรและสำธำรณสุข
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บ ท ที่

๒
กรอบแนวคิดแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒.๑ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นองค์กรที่มุ ่งมั่นในกำรส่งเสริมและพัฒนำให้เกษตรกร 
อยู่ดีมีสุขอย่ำงยั่งยืน

พันธกิจ
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
 ๒. ส ่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรให้มี ขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและจัดกำร 
  สินค้ำเกษตรตำมควำมต้องกำรของตลำด
 ๓. ให้บริกำรทำงกำรเกษตรและผลิตปัจจัยทำงกำรเกษตรเพ่ือสนับสนุนและจ�ำหน่ำย 
  แก่เกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 ๔. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร และบูรณำกำรกำรท�ำงำน 
  กับทุกภำคส่วน
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๒.๒ ภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีภำรกิจเก่ียวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร 

ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน กำรส่งเสริมและ 
พัฒนำเพิ่มศักยภำพกำรผลิต กำรแปรรูป กำรเพิ่มมูลค่ำ กำรพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ ก�ำหนดมำตรกำร 
และแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรเกษตร ตลอดจนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรเกษตร และกำรให้บริกำรทำงกำรเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอำชีพและ 
รำยได้ที่มั่นคง มีคุณภำพชีวิตที่ดี และพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน โดยให ้
มีอ�ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

  (๑) ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน และกฎหมำยอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง

  (๒) ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสำหกิจชุมชน

  (๓) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตและกำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
  (๔) ฝึกอำชีพ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้บริกำรทำงกำรเกษตร
  (๕) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร
  (๖) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกรม หรือ

ตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
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พัฒนำข้อมูล ข่ำวสำร
และองค์ควำมรู้

๒.๓ กรอบแนวคิดแผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

• สินค้ำเกษตรมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันได้
• เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี เข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้

• Smart Farmer
• Smart Group
• Smart Product

พัฒนาเกษตรกร พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดยใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ Smart Officer และ Smart Office

เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

กำรส่งเสริมกำรเกษตร 
แบบแปลงใหญ่

ใช้ระบบส่งเสริม
กำรเกษตร MRCF

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
บุคลำกร

พัฒนำเครือข่ำย/
กำรมีส่วนร่วม

สินค้ำเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ และ 
ศูนย์เครือข่ำย

เศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ 
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๓
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรเกษตร

 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรเกษตรเป็นส่วนส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรปฏิบัติและท�ำให ้
กำรด�ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรประสบผลส�ำเร็จ กำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 
แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก�ำหนดไว้ ๓ ยุทธศำสตร์  
ซึ่งมีควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนกันและกัน ในกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
ประกอบด้วย
 ๑. กำรพัฒนำเกษตรกร พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 ๒. กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโดยใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเกษตร
 ๓. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งเสริมกำรเกษตรโดยใช้ Smart Officer  
  และ Smart Office

 โดยมีเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำเกษตรกร พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร  

และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าหมาย : ๑. เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Farmer, 
Young Smart Farmer และ Smart Group 

  ๒. สินค้ำเกษตรมีคุณภำพ เป็น Smart Product 
  ๓. ภำคกำรเกษตรมีควำมเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนบนพื้นฐำน 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 ๑.๑ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
  ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำเกษตรกรในทุกช่วงวัย ทั้งระดับบุคคล และ 
กลุ่ม/องค์กร เพื่อสร้ำงรำกฐำนที่เข้มแข็งแก่ภำคกำรเกษตร
  ๑) พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
   • ส่งเสริมและพัฒนำยุวเกษตรกรให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตร  

และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออำชีพกำรเกษตร
   • พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer สำมำรถใช ้

องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตร และเป็นก�ำลังส�ำคัญของภำคเกษตร
ในอนำคตทดแทนเกษตรกรผู้สูงอำยุ

   • พฒันำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรผลติ  
กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำด สำมำรถใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ เป็นเกษตรกรต้นแบบและสำมำรถถ่ำยทอด 
ควำมรู้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ 

   • สนับสนุนให้เกษตรกรผู ้สูงอำยุและปรำชญ์เกษตรมีบทบำทในกำร
พัฒนำกำรเกษตร

  ๒) พัฒนาองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
   • ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร ทั้งกลุ ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร  

กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน และพัฒนำ
ให้เป็น Smart Group สำมำรถบริหำรจัดกำรกลุ่ม พัฒนำผลิตภัณฑ์  
และก้ำวสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งในอนำคต

   • สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรเกษตรกร และพัฒนำให้เข้มแข็ง  
มีกำรด�ำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกันในกำรประกอบ
กิจกำร และเป็นแกนน�ำในกำรพัฒนำกำรเกษตรในชุมชน

   • ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและชุมชนประกอบกิจกำรด้ำนกำรเกษตร  
เพื่อเพิ่มช่องทำงและโอกำสทำงกำรตลำดให้กับสินค้ำเกษตรและ 
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร รวมถึงกำรสร้ำงมูลค่ำจำกวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร  
เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรแปรรูปผลผลิต เป็นต้น



แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
11

 ๑.๒ พัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
  มุ ่งเน้นส่งเสริมกำรผลิตและกำรจัดกำรสินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำน  
(Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต พัฒนำคุณภำพผลผลิต 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเชื่อมโยงกำรตลำดให้กับสินค้ำเกษตร
  ๑) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมศักยภำพของพื้นที่
   • ใช้หลกักำรบรหิำรจดักำรเขตเกษตรเศรษฐกจิส�ำหรบัสนิค้ำเกษตรทีส่�ำคญั 

(Zoning) ในกำรก�ำหนดพื้นที่ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรแต่ละชนิด 
   • ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในพื้นที่เหมำะสม และปรับเปลี่ยน

กำรผลิตในพื้นที่ไม่เหมำะสม
  ๒) พัฒนำกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร
   • วเิครำะห์และวำงแผนกำรผลติอย่ำงเป็นระบบ เพือ่ให้เกดิสมดลุของอปุสงค์

และอุปทำน (Demand - Supply) 
   • พัฒนำใหเ้กษตรกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเรือ่งปัจจยักำรผลติ และสนบัสนนุ

ให้เข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ และสำมำรถผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย
กำรผลิตไว้ใช้เองในไร่นำ

   • ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/จัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมกำรผลิต
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมเพ่ือผลติ
สินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เป็น Smart Product 

  ๓) พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด 
   • ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อร่วมกันบริหำรจัดกำรและเพิ่ม

อ�ำนำจกำรต่อรอง
   • พัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรจัดกำร
   • พัฒนำเกษตรกรให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ได้ เช่น  

ศัตรูพืช ภัยธรรมชำติ เป็นต้น
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  ๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และกำรเชื่อมโยงตลำด
   • ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงตรำสินค้ำ 

(Brand) กำรใช้ QR Code และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในรูปแบบต่ำง ๆ 

   • ส่งเสริมตลำดในระดับต่ำง ๆ สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภคที่เกื้อกูลกัน และประสำนกับองค์กร/หน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำร
เชื่อมโยงตลำด

 ๑.๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
  ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใช้ในกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำรงชีวิต รวมทั้งปรับระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำดังกล่ำว ซึ่งจะน�ำไปสู ่กำรพัฒนำภำคกำรเกษตรให้มีควำม 
เข้มแข็งและยั่งยืน
  ๑) พัฒนำและปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ น้อมน�ำ

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งกำร
ประกอบอำชีพและกำรด�ำรงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร โดยให้ด�ำเนินกำร 
ในโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรทุกโครงกำร 

  ๒) สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ส่งเสริมให้ใช้เป็นต้นแบบ 
ในกำรขยำยผลสู ่พื้นที่อื่น ๆ เพ่ือสร ้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต  
กำรประกอบอำชีพ และควำมมั่นคงทำงอำหำรของครัวเรือนเกษตรกร 
และชุมชน

  ๓) ส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่สร้ำงควำมม่ันคงและยั่งยืนแก่ภำคกำรเกษตร 
ทั้งกำรท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่ำง ๆ กำรปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่
เกษตรกรรม กำรหยุดเผำในพื้นที่เกษตรกรรม กำรท�ำกำรเกษตรในชุมชนเมือง  
และกำรเกษตรรูปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภำพของแต่ละพื้นที่
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโดยใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเกษตร

 เป้าหมาย : ๑. กำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรมีจุดมุ่งเน้นในกำรปฏิบัติงำน และ 
มีกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ

  ๒. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพจำกศูนย์เรียนรู้ฯ 
  ๓. เกษตรกรในแปลงใหญ่มีกำรรวมกันผลิต รวมกันจ�ำหน่ำย และ 

รวมกันบริหำรจัดกำร

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 ๒.๑ ใช ้ศูนย ์ เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตร (ศพก.)  
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการ

  ๑) ใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นหน่วยก�ำหนดแนวทำงและพัฒนำกำรเกษตรในชุมชน 
ให้เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ สำมำรถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและชุมชน 
ในด้ำนกำรเกษตร โดยมีหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนให้กำร 
สนับสนุนตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ก�ำหนด

  ๒) เป็นแหล่งเรียนรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนย์กลำงกำรบริกำรและแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่ำวสำร เป็นแบบอย่ำงให้กับเกษตรกรในชุมชน ตั้งแต่กำรผลิต  
กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำด และสร้ำงกำรเรียนรู้ในชุมชนจำกเกษตรกร
ต้นแบบที่ประสบควำมส�ำเร็จในพื้นที่ 

  ๓) มีกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนกับศูนย์เครือข่ำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ 
ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่เกษตรกร เช่น ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน  
(ศจช.) ศูนย์จัดกำรดินปุ ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง  
ปศุสัตว์ และอื่น ๆ 

 ๒.๒ ใช้แปลงใหญ่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
  ๑) ยึดพื้นท่ีด�ำเนินกำรเป็นหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิต รวมกัน

จ�ำหน่ำย และรวมกันบริหำรจัดกำรในกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดยมีผู้จัดกำรแปลงเป็นผู้บริหำรจัดกำร มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชนให้กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด 

  ๒) มุง่เน้นกำรลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลติ พฒันำคุณภำพผลผลติ 
และสร้ำงควำมสมดุลของอุปสงค์ - อุปทำน

  ๓) มีกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเกษตรอื่น ๆ เพิ่มเติมจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ในแปลงใหญ่ เพื่อสร้ำงรำยได้ที่มั่นคง
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 ๒.๓ ใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรอื่น ๆ สนับสนุนการท�างาน
  ๑) ใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเกษตรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำน เช่น 

กระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School : FFS) กำรวิจัย 
ในงำนประจ�ำ (Routine to Research : R2R) กำรจัดกำรควำมรู ้  
(Knowledge Management : KM) กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
(Field Day) เป็นต้น โดยใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และลักษณะของ
แต่ละงำน

  ๒) สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือใหม่ ๆ ในกำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน โดยเน้นให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำเคร่ืองมือ และทดลอง 
ใช้ในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนำให้เป็นมำตรฐำนเพื่อน�ำไปขยำยผลและเป็นตัวอย่ำง 
ให้พื้นที่อื่น ๆ น�ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งเสริมกำรเกษตรโดยใช้  

Smart Officer และ Smart Office

 เป้าหมาย : กำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นจำกกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิบัติงำนตำมระบบ MRCF บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรเกษตรที่มี
สมรรถนะสูง (Smart Officer) และมีเครือข่ำยกำรท�ำงำนที่เข้มแข็ง  
รวมทั้งมีข้อมูล ข่ำวสำร และองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรเกษตร  
โดยใช้ Smart Office เป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำน

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

 ๓.๑ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF
  ๑) เกษตรกรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ พ้ืนที่เป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน และ

มองภำพ “พื้นที่-คน-สินค้ำ” เข้ำด้วยกันให้เบ็ดเสร็จ มองภำพทั้งมิติชีวิต 
ควำมเป็นอยู่และกำรประกอบอำชีพ โดยมองให้ครอบคลุมทั้งชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

  ๒) นักส่งเสริมกำรเกษตรท�ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกำรเกษตรในพื้นที่ และเป็น 
ผู ้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วนเข้ำไปร่วมด�ำเนินกำร 
ในลักษณะที่ทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win)
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  ๓) ท�ำงำนบนพื้นฐำนของกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วม และกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพ ควำมพร้อม และควำมต้องกำรของเกษตรกรและชุมชน โดยใช้ 
MRCF เป็นเครื่องมือในกำรท�ำงำน

   • M : Mapping คือกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมเข้ำท�ำงำน 
ในพื้นที่โดยเน้นกำรใช้ข้อมูลแผนที่

   • R : Remote Sensing คือกำรประสำนและให้บริกำรเกษตรกร 
ด้วยวิธีกำรติดต่อสื่อสำรและเข้ำถึงข้อมูลจำกระยะไกล

   • C : Community Participation คือกำรใช้วิธีกำรจัดเวทีชุมชน 
ในกำรท�ำงำนและร่วมด�ำเนินกำรกับเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม

   • F : Specific Field Service หรือ Focus คือจุดมุ่งเน้นส�ำคัญ 
ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น และกำรเข้ำท�ำงำนในพื้นที่แบบเฉพำะเจำะจง 
โดยมีเป้ำหมำยและจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน

 ๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
  ๑) มุ ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็น Smart Officer  

มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในวิชำชีพส่งเสริมกำรเกษตร สำมำรถท�ำหน้ำที่เป็น 
ผู ้จัดกำรกำรเกษตรในพื้นที่ และประสำนให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมกัน 
ท�ำงำนในกำรให้บริกำรเกษตรกร รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  ๒) พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมเชีย่วชำญในวชิำกำรเฉพำะด้ำนทีส่�ำคญั 
หรือจ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ส�ำหรับนักส่งเสริมกำรเกษตรที่ปฏิบัติงำน 
ในระดับพื้นที่ต้องมีควำมรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม (Appropriate 
Technology) ส�ำหรับพื้นที่นั้น ๆ 

  ๓) สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในงำนประจ�ำ และกำรสอนงำนในลักษณะเรียนรู ้
จำกกำรปฏิบัติจริง (Learning by Doing) รวมทั้งพัฒนำทักษะกำรเป็น 
นักส่งเสริมกำรเกษตรมืออำชีพ มีกลยุทธ์ในกำรท�ำงำน และมีกำรสร้ำง 
ทีมงำนและเครือข่ำยที่มีศักยภำพ
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  ๔) สร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยสร้ำงโอกำส 
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรท�ำงำน และมีระบบวิธีกำรท�ำงำนที่ทันสมัย สะดวก  
รวดเร็ว รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

 ๓.๓ พัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร
  ๑) พัฒนำเครือข่ำยกำรท�ำงำนในพื้นที่
   • พัฒนำเกษตรกรให้เป็นแกนหลักในกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรและ 

พัฒนำกำรเกษตรในพื้นที่ และเป็นผู ้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ 
นักส่งเสริมกำรเกษตร โดยมุ่งเน้นที่อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) เป็น
ส�ำคัญ 

   • จัดระบบกำรท�ำงำน และพัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนให้มีควำม
สำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ สนับสนุนให้เข้ำร่วม 
ในโครงกำร/กิจกรรม เวทีกำรประชุม สัมมนำ และกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
และพัฒนำให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในชุมชน

   • ยกย่อง ให้เกียรติ และให้โอกำสในกำรแสดงควำมเป็นผู ้น�ำ เพื่อให ้
อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำนมีสถำนะทำงสังคม และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ 
ของเกษตรกรในชุมชน

   • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ�ำต�ำบล (ศบกต.) มีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร

   • สนับสนุนกำรท�ำงำนเป็นทีมและกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนกับเครือข่ำย 
ในพื้นท่ี รวมท้ังหน่วยงำนภำคีและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้ำหมำย 
ร่วมกันคือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

  ๒) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
   • สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ ออกแบบ และ

บริหำรจัดกำรโครงกำร
   • สนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะท�ำให้ชุมชนเกิดกำรพัฒนำ เพื่อสร้ำงควำม

มั่นคงด้ำนอำชีพ ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
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 ๓.๔ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้
  ๑) มุ่งเน้นกำรพัฒนำฐำนข้อมูล กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล และกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในงำนส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น 
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)

  ๒) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู ้ส่งเสริมกำรเกษตร และฐำนข้อมูล 
ทะเบียนเกษตรกรให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และมีระบบในกำรจัดเก็บ 
และปรับปรุงข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ 

  ๓) สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน  
กำรตัดสินใจ และกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ังสนับสนุนให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ใช้ประโยชน์

  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในงำน 
ส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

  ๕) พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ  
เพื่อรองรับและสนับสนุนกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเชิงดิจิทัล

  ๖) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและหน่วยงำน และผลส�ำเร็จ 
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและภำคกำรเกษตร
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บ ท ที่

๔
กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ

 กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สู ่กำรปฏิบัติเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิด 
ผลส�ำเร็จของงำนตำมที่มุ่งหวัง เป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ประสำน และร่วมมือของ 
ผู้เกี่ยวข้องให้สำมำรถน�ำแนวคิดและเนื้อหำสำระของแผนยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผล 
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ มีดังนี้
 ๑. สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร ให้เข้ำใจเนื้อหำสำระ เจตนำรมณ์ และจุดมุ่งเน้น 
ของแผนยุทธศำสตร์กรมฯ รวมทั้งตระหนักถึงควำมส�ำคัญ มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ และ 
ร่วมผลักดันกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบของแผนยุทธศำสตร์กรมฯ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพำะผู้บริหำรทุกระดับต้องให้ควำมส�ำคัญ มีกำรก�ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และ 
ให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
 ๒. หน่วยงำนในส่วนกลำงที่เป็นเจ้ำภำพในแต่ละประเด็นในแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้  
จะต้องก�ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกับเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ิมเติม  
และน�ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท�ำโครงกำร หรือยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำน เช่น ยุทธศำสตร์
รำยสินค้ำ ยุทธศำสตร์เฉพำะเรื่อง เป็นต้น รวมทั้งควบคุมก�ำกับกำรด�ำเนินงำนให้เกิด 
ผลส�ำเร็จ
 ๓. สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กรมฯ กับแผนต่ำง ๆ ที่แต่ละ 
หน่วยงำนรับผิดชอบหรือเข้ำไปร่วมด�ำเนินกำร
  ๓.๑ หน่วยงำนในส่วนกลำง ส�ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร และ 

ศูนย์ปฏิบัติกำร ใช้แผนยุทธศำสตร์กรมฯ เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร ์
ของหน่วยงำน 
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  ๓.๒ ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด ใช้แผนยุทธศำสตร์กรมฯ เป็นกรอบในกำรจัดท�ำ 
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำกำรเกษตรของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด และ 
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนตำมแผนดังกล่ำว

  ๓.๓ ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำ เภอ โดยนักส ่ ง เสริมกำรเกษตรประจ�ำต�ำบล  
ใช้แผนยุทธศำสตร์กรมฯ เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรเกษตร 
ระดับต�ำบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมขับเคลื่อน 
แผนดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ

 ๔. เผยแพร่แผนยุทธศำสตร์กรมฯ แก่หน่วยงำนภำคีและเครือข่ำยกำรท�ำงำน 
ในพื้นที่ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเชื่อมโยงกำรท�ำงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะ 
น�ำไปสู่กำรระดมทรัพยำกรและบูรณำกำรกำรท�ำงำนโดยทุกฝ่ำยได้ประโยชน์ร่วมกัน
 ๕. ใช้แผนยุทธศำสตร์กรมฯ เป็นกรอบในกำรจัดท�ำนโยบำยและแผนงำนโครงกำร
ประจ�ำปี เพื่อให้มีแนวทำงกำรปฏิบัติและเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจนในแต่ละปี รวมทั้ง
มีกำรก�ำกับ ติดตำม และรำยงำนตำมระบบกำรท�ำงำนปกติประจ�ำ
 ๖. มีกำรก�ำกับ ติดตำม รำยงำนและประเมินผลกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์  
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำนและพัฒนำกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับต่อไป



ภำคผนวก





แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
23



แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
24



วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น

ในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ผู้จัดท�า : กองแผนงำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๒๖ 
จ�ำนวนที่พิมพ์ : ๕,๕๐๐ เล่ม
















