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คํานํา 
 

 

กรมสงเสริมการเกษตร โดยอธิบดี (นายอรรถ อินทลกัษณ)  มีนโยบายใหจัดทาํแผนยทุธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2552-2554  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการเกษตร  มีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน  มีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดบั  และเปน

แนวทางการทาํงานของเจาหนาทีทุ่กคน 

แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2552-2554  จัดทาํขึ้นบนพืน้ฐานของการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป                 

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  เพือ่ใหสามารถใชเปนกรอบในการจัดทาํคําของบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตรไดดวย  อยางไรก็ดี  การที่จะปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรไดนั้น  ตองอาศยัความรวมมอื  รวมใจ  ของเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรทุกคนชวยกนัขับเคลื่อนยทุธศาสตร 

สูเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยนื 

หวงัวาแผนยทุธศาสตรฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางการปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร  ซึง่ตอง 

บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิน่  จงัหวดั ฯลฯ  ใหประสบความสาํเร็จ  สามารถตอบโจทยของผูเกี่ยวของทกุฝายได 

 

     กรมสงเสริมการเกษตร 

          มกราคม 2552 
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ก. ความสอดคลองของแผนยทุธศาสตรกรมสงเสรมิการเกษตร กับแผนระดับกระทรวงและระดับชาติ/รัฐบาล 

ข. ผลสัมฤทธิ์สําคัญๆ ที่เกิดจากการดําเนนิงานสงเสริมการเกษตร 
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แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2552 – 2554 

 

 
1. วสิัยทศัน 

กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมัน่ในการสงเสรมิและพัฒนาใหเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยัง่ยืน 

 

2. คําขวัญ 

กรมสงเสริมการเกษตรมีคนอยูทั่วทุกทิศ เปนมิตรแทของเกษตรกร 

 

3. คานิยม 

มุงมัน่บริการ  ทีมงานเปนเลศิ  เชิดชูคุณธรรม  ผูนาํการเปลี่ยนแปลง 

 

4. พันธกิจ 

1. สงเสริมและพฒันาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชมุชนใหมีความเขมแข็งและสามารถพึง่พาตนเองได 
2. สงเสริมและพฒันาเกษตรกรใหมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรตามความตองการของตลาด 

3. ใหบริการทางการเกษตรตามสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกร 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร และบูรณาการการทํางานกบัทุกภาคสวน 
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5. ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

• กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 

ขอ  1  ใหกรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสนิคาเกษตร การกําหนดมาตรการ

และแนวทางในการสงเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสนิคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกรเพื่อสราง

รายไดและความมัน่คงในการผลิตและการประกอบอาชพีการเกษตร โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) สงเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

(2) ฝกอาชีพเกษตรกร และใหบริการทางการเกษตร 

(3) พัฒนา สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิต และการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว แกเกษตรกร 

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

• พระราชบัญญตัิสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

มาตรา 24  ใหกรมสงเสริมการเกษตรทาํหนาที่เปนสํานกังานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจกรรม

ตางๆ ที่เกีย่วกบังานของคณะกรรมการ 

ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกีย่วกับงานของคณะกรรมการสงเสรมิวิสาหกิจชมุชนจังหวัด 

• กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. 2545 

ขอ 8  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มกีลุมภารกิจดังนี ้

(ค) กลุมภารกจิดานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 
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6. วัตถุประสงคหลัก 

1. พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พฒันาความรู ความสามารถ และทักษะของเกษตรกรในการทาํกิจกรรมการเกษตรทั้งเพื่อการพาณิชยและการดํารงชีวิต 

3. เสริมสรางการมีสวนรวมของเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชมุชน และชมุชนเกษตรใหเกิดการพึง่พาตนเองไดอยางยั่งยืน 

4. พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง 

 

7. ผลสัมฤทธิ์พื้นฐาน 

ผลสัมฤทธิ ์ กลุมเปาหมายหลกั 

ผลผลิต (Output) 

1. เกษตรกรไดรับการสงเสรมิและพัฒนา 

2. เกษตรกรไดรับบริการ 

ผลลัพธ (Outcome) 

3. เกษตรกรนาํความรูไปปฏิบัติ 

4. เกษตรกรพงึพอใจกับบริการที่ไดรับ 

ผลกระทบที่คาดหวงั (Impact) 

5. เกษตรกรดําเนนิชีวิตและประกอบอาชพีโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เกษตรกรอยูดีมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

- เกษตรกรรวมโครงการ 

- เกษตรกรผูรับบริการ 

 

- เกษตรกรรวมโครงการ 

- เกษตรกรผูรับบริการ 

 

- เกษตรกรทัง้ประเทศ 

- เกษตรกรทัง้ประเทศ 
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8. ประเด็นยทุธศาสตร 

1. การตอบสนองตอนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

2. การขับเคลื่อนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 

3. การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน และชุมชนเกษตร 

4. การสงเสริมการผลิตและจดัการสินคาเกษตร 

5. การใหบริการทางการเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร 

6. การพัฒนาองคกร บุคลากร และกระบวนการทาํงาน 
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9. แผนที่ยุทธศาสตร 
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10. รายละเอยีดประกอบประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยงาน 

เจาภาพ 

1. การ

ตอบสนองตอ

นโยบายสําคัญ

ของรัฐบาล 

1. ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามนโยบายสําคัญของ

รัฐบาล 

1. การดําเนินงานโครงการ

และกิจกรรมตามนโยบาย

สําคัญของรัฐบาล บรรลุผล

สําเร็จไมนอยกวารอยละ 

95 

กลยุทธที่เหมาะสมกับการ

ดําเนินงานตามนโยบาย

สําคัญของรัฐบาล 

โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หนวยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการและ

กิจกรรมที่

ดําเนินการ 

2. การขับเคลื่อน

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงในภาค

เกษตร 

 

2. เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจ และสามารถ

ประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิตและประกอบ

อาชีพการเกษตร 

2. เกษตรกรทั้งประเทศ มีการ

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไมนอยกวารอยละ 

20 

 

(1) เสริมสรางการเรียนรู มีสวน

รวม และพัฒนาเครือขาย

การเกษตร 

(3) ประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

สงเสริมการเกษตร 

1. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 

 

สพก. 

 

3. การเสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของเกษตรกร 

ครอบครัว

เกษตรกร 

องคกรเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน 

และชุมชน

เกษตร 

 

3. เกษตรกรมีการเสริมสราง

ความเขมแข็งในครอบครัว 

องคกรเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และชุมชนเกษตร 

 

3. เกษตรกรที่ไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาความ

เขมแข็ง มีการนําไปปฏิบัติ

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

(1) เสริมสรางการเรียนรู มีสวน

รวม และพัฒนาเครือขาย

การเกษตร 

(2) สรางโอกาสในการเขาถึง

บริการทางการเกษตร 

(3) ประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

สงเสริมการเกษตร 

(4) สรางความเขมแข็งใหกับ

องคกรเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และเครือขาย 

 

2. โครงการปรับระบบการทําการเกษตรของเกษตรกร 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

5. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

6. โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 

7. โครงการสรางศักยภาพการใชพลังงานทดแทนในภาคการเกษตร 

8. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

9. โครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน 

11. โครงการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรภายใตแผนปฏิบัติการแกไข
ปญหาหมอกควนัและไฟปา 

 

สพก. 

สพก. 

สลคช. 

สพก. 

สพก. 

กวศ. 

กพฉ. 

กพฉ. 

สพส. 

กวศ. 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยงาน 

เจาภาพ 
12. โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดภาวะ

โลกรอนและภัยธรรมชาติ 

13. โครงการฟนฟูอาชีพของเกษตรกร 
14. โครงการสงเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา) 

15. โครงการสรางผูวางงานใหมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
16. โครงการสงเสริมการปลูกผักและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ           

และการยังชีพ 

17. โครงการกระจายพันธุพืชพันธุดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

สพก. 

 

สพก. 

กพฉ. 

กพฉ. 

กผง. 

สสจ. 

 

สพส. 

4. การสงเสริม

การผลิตและ

จัดการสินคา

เกษตร 

 

4. เกษตรกรมีขีดความ 

สามารถในการผลิตและ

จัดการสินคาเกษตร 

 

4. เกษตรกรที่ไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาการผลิต

และจัดการสินคาเกษตร มี

การนําไปปฏิบัติไมนอยกวา   

รอยละ 80 

 

(4) สรางความเขมแข็งใหกับ

องคกรเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และเครือขาย 

(5) เพิ่มมูลคาของผลผลิตทาง

การเกษตร 

(6) เพิ่มขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการ

กระบวนการผลิต 

(7) เพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการสินคาเกษตร 

18. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ใหกับเกษตรกร 

19. โครงการบริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร  
20. โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงาน 

21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร 

22. โครงการศูนยผลิตพันธุพืชชุมชน 

23. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาด 

24. โครงการผลักดันการสงออกกลวยไม 
25. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

26. โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน 

27. โครงการศูนยรวบรวมและคัดแยกผลผลิตพืชชุมชน 

28. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสของผลไมไทย 

สพส. 

 

สสจ. 

สสจ. 

สพส. 

 

สสจ. 

สสจ. 

สสจ. 

สพส. 

สพก. 

สสจ. 

กวศ. 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยทุธ โครงการ/กจิกรรม 

หนวยงาน 

เจาภาพ 

5. การใหบริการ

ทางการเกษตร

และชวยเหลือ

เกษตรกร 

 

5. เกษตรกรและประชาชนมี

ความพึงพอใจกับบริการทาง

การเกษตรและการชวยเหลือ

ตางๆ ที่ไดรับจากกรม

สงเสริมการเกษตร 

5. ผูรับบริการไมนอยกวารอย

ละ 80 มีความพึงพอใจกับ

บริการทางการเกษตรและ

การชวยเหลือตางๆที่ไดรับ

จากกรมสงเสริมการเกษตร 

 

(2) สรางโอกาสในการเขาถึง

บริการทางการเกษตร 

 

29. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยบริการรวม 

30. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการสื่อสารเพื่อมวลชนในงาน
สงเสริมการเกษตร 

31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร 
32. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
33. โครงการอุทยานผักพื้นบานเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก 

34. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ 

35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชวยเหลือเกษตรกร 

สพท. 

สพท. 

 

สพท. 

กผง. 

สสจ. 

กพฉ. 

กผง. 

6. การพัฒนา

องคกร บุคลากร 

และกระบวนการ

ทํางาน 

6. กรมสงเสริมการเกษตรมีขีด

ความสามารถและมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในระดับสูง 

6. กรมสงเสริมการเกษตรมี

คะแนนผลการประเมิน

องคกรตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ไมต่ํากวาเกณฑที่

กําหนด 

 

(8) พัฒนาสมรรถนะและ

วัฒนธรรมการทํางานของ

บุคลากร 

(9) พัฒนาการใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสและ

สารสนเทศ 

(10) ปรับระบบการบริหาร 

งานและกระบวนการ

ทํางานใหมีความสะดวก 

คลองตัว และมีความ

ทันสมัย 

36. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระดับตําบล 

37. โครงการเพิ่มศักยภาพการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร 
38. โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
39. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1) ดานสารสนเทศ 

2) ดานการพัฒนาบุคลากร 

3) ดานการวิจัยและพัฒนา 

4) ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

5) ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

6) ดานการถายโอนภารกิจ 

7) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

สพท. 

สพท. 

ศสท. 

 

ศสท. 

สพท. 

กวพ. 

สพท. 

กพร. 

กพร. 

กนต. 

 

11. การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
แผนที่มผีลตอการปฏิบัติงานจริงนัน้  คือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ซึง่ถกูเชื่อมโยงไปสูการจัดทาํคําของบประมาณประจาํปดวย  ดังนัน้แผนยทุธศาสตรฉบับนี้  

จึงไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เปนกลไกในการขับเคลือ่นใหเกิดการปฏิบัติ (โปรดดูรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 กรมสงเสรมิการเกษตร)  
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ภาคผนวก 

ก. ความสอดคลองของแผนยทุธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร กับแผนระดับกระทรวงและระดับชาติ/รัฐบาล 

ข. ผลสัมฤทธิ์สําคัญๆที่เกิดจากการดําเนนิงานสงเสริมการเกษตร 
ค. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมของกรมสงเสริมการเกษตร 
ง. สาระสําคัญของโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร 

จ. กลยุทธและกระบวนงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
ฉ. ขอมูลอางอิง 
ช. รายชื่อคณะทาํงานจัดทํายทุธศาสตรองคกร 
 



ก - 1 

ภาคผนวก ก 

ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร กับแผนระดับกระทรวงและระดับชาติ/รัฐบาล 

 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร  แผนพัฒนาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ           

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2552-2554 

แผนพัฒนาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. 2550-2554 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2550-2554 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (วตัถุประสงค) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (วตัถุประสงค) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (วตัถุประสงค) 
1. ยุทธศาสตรการตอบสนองตอ

นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

 

1. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม

นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
- - - - 

2. ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

ในภาคเกษตร 

2. เกษตรกรมีความรูความเขาใจ   

และสามารถประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ

การเกษตร 
 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ

เขมแข็งของเกษตรกร ครอบครัว

เกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และชุมชนเกษตร 

3. เกษตรกรมีการเสริมสรางความ

เขมแข็งในครอบครัว                  

องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และชุมชนเกษตร 

 
 

1. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งใหกับเกษตรกร               

และองคกรเกษตรกร 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนให

เขมแข็งเชื่อมโยงเปนเครือขายดวย

กระบวนการเรียนรูและการจัดการ

องคความรูอยางเปนระบบ  พัฒนา

แผนชุมชนเพื่อการพัฒนา            

การเกษตร  ใหสามารถแกไขปญหา

ของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเอง

และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

1. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปน

รากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน  

เชื่อมโยงเปนเครือขาย  เปนรากฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 

และอนุรักษ ฟนฟู  ใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน  นําไปสูการพึ่งตนเอง

และลดปญหาความยากจนอยาง

บูรณาการ 



ก - 2 

แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2552-2554 

แผนพัฒนาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. 2550-2554 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2550-2554 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (วตัถุประสงค) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (วตัถุประสงค) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (วตัถุประสงค) 
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิต

และจัดการสินคาเกษตร 

 

4. เกษตรกรมีขีดความสามารถใน

การผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา             

สินคาเกษตร 
- เพื่อใหเกิดความมั่นคงและ

ปลอดภัยดานอาหาร เปนแหลงผลิต

อาหารที่สําคัญของโลก  รวมทั้งเปน

แหลงผลิตสินคาเกษตรเพื่อแปรรูป  

และเปนวัตถุดิบสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ 
- สนับสนุนสินคาที่สรางรายไดและ

มีโอกาส  จากฐานการผลิตบน

ความหลากหลายทางชีวภาพ    

และสอดคลองกับรสนิยม          

ของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

บริหารจัดการสินคาที่ตองมีการปรับ

โครงสรางเพื่อใหเปนสินคาที่มี

โอกาส  หรือควบคุมปริมาณให

เพียงพอกับความตองการบริโภค 

2. ยุทธศาสตรการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการ

เพิ่มคุณคา (Value Creation) ของ

สินคาและบริการบนฐานความรู 

และนวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนให

เกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการ

ผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น 

5. ยุทธศาสตรการใหบริการทาง

การเกษตรและชวยเหลือเกษตรกร 
5. เกษตรกรและประชาชนมีความ

พึงพอใจกับบริการทางการเกษตร

และการชวยเหลือตางๆที่ไดรับจาก

กรมสงเสริมการเกษตร 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 

บุคลากร และกระบวนการทํางาน 

6. กรมสงเสริมการเกษตรมีขีด

ความสามารถและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานในระดับสูง 

3. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 
- เพื่อปรับโครงสรางและ

กระบวนการบริหารจัดการ           

ในภาคเกษตรใหมีประสิทธิภาพ 

และความโปรงใส 
- พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

เพื่อเชื่อมโยงขอมูลทั้งในสวนกลาง

และภูมิภาค  สามารถใหบริการ       

ในจุดเดียว  รวมทั้งทุกภาคสวน      

เขามามีสวนรวมเพิ่มขึ้น 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสราง      

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประเทศสูความยั่งยืน 

เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ  ภาค

ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน  และ

ขยายบทบาทขีดความสามารถของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่  ควบคู

กับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการ 

มีสวนรวมในการพฒันาวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยใหเกดิผลในทางปฏิบัติ

ตอการอยูรวมกนัอยางสันติสุข 
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ภาคผนวก ข 

ผลสัมฤทธิ์สําคัญๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

 

 

ผลผลิต (Output) 
: เกษตรกรรวมโครงการ 

ผลลัพธ (Outcome) ในแตละระยะ 
: เกษตรกรรวมโครงการ 

ผลกระทบทีค่าดหวัง (Impact) ในแตละระยะ 
: เกษตรกรทั่วไป ภาคการเกษตร สงัคม 

1.  เกษตรกรไดรับการ

สงเสริมและพัฒนา 

     

1.1  เกษตรกรไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็ง   

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ระดับบุคคล /

ครัวเรือน) 

• เกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ 

 

• เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี 
• ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

• ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 

• ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 

• ความเสี่ยงในการผลิตลดลง 
• การผลิตที่เกื้อกูลกับ
สิ่งแวดลอม 

• การใชสารเคมีลดลง 
• มีการแปรรูป/ถนอมอาหาร 

ในครัวเรือน 

• มีอาหารเพียงพอ 

 

 

• เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

• เกษตรกรมีรายจายลดลง 
• เกษตรกรไมเปนหนี้สิน 

• เกษตรกรมีความเขมแข็ง 
• เกษตรกรพึ่งตนเองได 
• เกษตรกรคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

• เกษตรกรมีความสุข 

• เกษตรกรทั่วไปมีการดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพโดย

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

• อยูดีมีสุข 

• ไมเปนภาระของสังคม 

• ไดรับการยอมรับในสังคม 

• มีเกียรติศักดิ์ศรี 
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ผลผลิต (Output) 
: เกษตรกรรวมโครงการ 

ผลลัพธ (Outcome) ในแตละระยะ 
: เกษตรกรรวมโครงการ 

ผลกระทบทีค่าดหวัง (Impact) ในแตละระยะ 
: เกษตรกรทั่วไป ภาคการเกษตร สงัคม 

1.2  เกษตรกรไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็ง   

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ระดับกลุม/องคกร/

ชุมชน) 

• เกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ

ในกลุม/องคกร/ชุมชนของ

ตนเอง 

 

• สมาชิกกลุม/องคกร/ชุมชน

ยอมรับเทคโนโลยี 

• กลุม/องคกร/ชุมชนเกิดการ

พัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถ 

• กลุม/องคกร/ชุมชนมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

• กลุม/องคกร/ชุมชนเกิดการ

เชื่อมโยงเปนเครือขาย 

• เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชน 

 

• กลุม/องคกร/ชุมชนเกิดผล

สําเร็จตามเปาหมายหรือ

เกิดรายได 

• กลุม/องคกร/ชุมชนมีอํานาจ

ตอรองมากขึ้น 

• กลุม/องคกร/ชุมชนไมเปน

หนี้สินหรือเปนลูกหนี้ชั้นดี 

• กลุม/องคกร/ชุมชนมีความ

เขมแข็ง 

• กลุม/องคกร/ชุมชน

พึ่งตนเองได 

• สมาชิกของกลุม/องคกร/

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

• สมาชิกของกลุม/องคกร/

ชุมชนมีความสุข 

• เกษตรกรทั่วไปมีการดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพโดย

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

• อยูดีมีสุข 

• ไมเปนภาระของสังคม 

• ไดรับการยอมรับในสังคม 

• มีเกียรติศักดิ์ศรี 

1.3  เกษตรกรไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาดานการ

ผลิตและจัดการสินคาเกษตร

บนพื้นฐานของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

•เกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ 
 

•เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี 
• เกษตรกรมีขีดความสามารถ
ในการผลิตและจัดการสินคา

เกษตร 

• สินคาเกษตรไดรับการพัฒนา

• เกษตรกรมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

• เกษตรกรไมเปนหนี้สินหรือ
เปนลูกหนี้ชั้นดี 

• เกษตรกรมีความเขมแข็ง 
• เกษตรกร  พึ่งตนเองได 

• เกษตรกรทั่วไปมีการผลิต
และจัดการสินคาเกษตรบน

พื้นฐานของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

• ประชาชนมีอาหารบริโภค
อยางเพียงพอ และปลอดภัย

ในราคาที่เปนธรรม 

• GDP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• มูลคาการสงออกสินคา
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ผลผลิต (Output) 
: เกษตรกรรวมโครงการ 

ผลลัพธ (Outcome) ในแตละระยะ 
: เกษตรกรรวมโครงการ 

ผลกระทบทีค่าดหวัง (Impact) ในแตละระยะ 
: เกษตรกรทั่วไป ภาคการเกษตร สงัคม 

และเพิ่มมูลคา (ปริมาณ 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ  

ความพึงพอใจ ความตองการ

ของตลาด) 

• สินคาเกษตรสามารถ
จําหนายได/มีตลาด 

• เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต    

ดีขึ้น 

• เกษตรกรมีความสุข 

เกษตรเพิ่มขึ้น 

• ความสามารถในการแขงขัน
ดานสินคาเกษตรของประเทศ

เพิ่มขึ้น 

2.  เกษตรกรไดรับบริการ

ทางการเกษตร 
• เกษตรกรพึงพอใจกับบริการ
ที่ไดรับ 

• เกิดประโยชนหรือบรรลุผล
ตามที่เกษตรกรมุงหวัง 

• ความตองการของเกษตรกร
ไดรับการตอบสนอง 

• ปญหาของเกษตรกรไดรับ
การแกไขหรือชวยเหลือ 

   

 

ผลสัมฤทธิ์ (Result)  :  ผลรวมของผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่คาดหวัง 

ผลผลิต (Output)  :  ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือหมายถึงสิง่ของหรือบริการที่เปนรูปธรรมที่เกิดจากการดําเนินการของหนวยงาน 

  เพื่อใหลูกคาไดใชประโยชน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจะอยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน 

ผลลัพธ (Outcome)  :  ผลประโยชนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกดิขึ้น อันเปนผลตอเนื่องจากการดําเนินงานและการใชประโยชนจากผลผลิตของหนวยงาน 

  ที่มีตอลูกคา เปนสิ่งที่เกิดขึน้โดยตัวของลกูคาเอง หนวยงานไมสามารถไปบังคับหรือควบคุมไดโดยตรง 

ผลกระทบทีค่าดหวัง (Impact) : ผลกระทบที่คาดหวงัในระยะยาวทีเ่ปนเชิงบวก อันเปนผลตอเนือ่งหรือขยายผลจากผลลพัธ และสงผลตอกลุมคนหรือสังคมในวงกวาง 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมของกรมสงเสริมการเกษตร 

 

1. การวิเคราะหภาพอนาคต (Scenario Analysis) 

การคาดการณแนวโนมของสภาวะแวดลอมที่จะสงผลกระทบตอเกษตรกร/ภาคการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตรในอนาคต 

 

สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง / พัฒนา  
ประเด็น 

สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 / ภาพอนาคต เกษตรกร / ภาคเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
สรุปประเด็นการพัฒนา 

สภาพแวดลอมภายนอก   

1. เศรษฐกิจ 

- แขงขัน 

- พอเพียง 

- สินทรัพยทางปญญา 

- ระบบเศรษฐกิจแบบสรางมูลคาเพิ่ม 

(New Value creation Economy) 

- สินคาที่มุงเจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Market) 

- สัดสวน GDP ภาคเกษตรมีแนวโนม

ลดลง 

- ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบตอ
เกษตรกรรุนแรงมากขึ้น 

- สถานการณพลังงาน 

- ระบบการคาเสรีที่มีการกําหนดมาตรการ
ใหม ๆ เพื่อชวงชิงตลาดการคามีมากขึ้น 

- เกษตรกรตองรูจักใชภูมิปญญาในการ
เพิ่ม/สรางมูลคาสินคา 

- เกษตรกรตองติดตามสถานการณตางๆ
และรูจักปรับตัวและบริหารความเสี่ยง 

- กลุม / วิสาหกิจ / Cluster 

- ภาคการเกษตรลดความสําคัญลง แตคน
จํานวนมากยังคงตองอยูในภาคเกษตร 

- เกษตรกรตองมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ ดานการผลิต จัดการทุน 

และจัดการดานการตลาด 

 

- ตองพัฒนาใหเกษตรกรมี
ความสามารถในการแขงขัน 

- ตองพัฒนาใหเกษตรกรสามารถ
ดํารงชีพ และมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 

พึ่งพาอาศัยกันในชุมชน 

- ตองทําการสงเสริมและพัฒนาให
ครอบคลุมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

คือ เริ่มตั้งแตการพัฒนาตัว

เกษตรกร การผลิต ตัวสินคา จนถึง

การตลาดและ Logistic 

 1. พัฒนาใหเกษตรกรเปนเกษตรกร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและพัฒนาตอยอด ใน

ลักษณะ Dual Track คือดานการ

แขงขันและดานการพึ่งตนเอง  

2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาตอง
มุงเนนที่เกษตรกร และกลุม

เกษตรกร/องคกรเกษตรกร/

วิสาหกิจชุมชน เปนหลัก โดยตอง

ครอบคลุมการดําเนินงาน ตั้งแต

ตนน้ําจนถึงปลายน้ําในลักษณะ

เบ็ดเสร็จ มีการบูรณาการและใช

กระบวนการเรียนรู/มีสวนรวม 
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สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง / พัฒนา  
ประเด็น 

สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 / ภาพอนาคต เกษตรกร / ภาคเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
สรุปประเด็นการพัฒนา 

2. สินคาเกษตร - ผูบริโภคมีความตองการและเรียกรอง
มากขึ้น 

- ถูกกําหนด Spec มากขึ้น 

- ถูกตรวจสอบ / ควบคุม / กีดกัน 

- เนนธรรมชาติ / อินทรีย / สุขภาพ 

- ตองมีความแตกตาง หลากหลายและ
เฉพาะเจาะจงกับลูกคา 

- การแขงขันสินคาเกษตรในดานราคาและ
คุณภาพจากประเทศที่มีศักยภาพเชน จีน 

อินเดีย กัมพูชา ฯลฯ รุนแรงขึ้น เนื่องจาก

ฐานการผลิตมีตนทุนต่ํา 

- ผลิตสินคาที่มุงเจาะตลาดเฉพาะกลุม   

มีความแตกตาง หลากหลาย เฉพาะ 

เจาะจง ผลิตตามสั่ง สินคาราคาสูง เชน

สินคาที่เนนธรรมชาติ อินทรีย สุขภาพ 

- ผลิตสินคาทดแทนพลังงาน 

- Contract Farming 

- สราง Brand 

- ตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

มีการตรวจรับรอง 

- เกษตรกรตองสามารถวิเคราะหและ
คาดการณทางดานการตลาดได  

- ตองมีองคความรูและสงเสริม/

พัฒนาเกษตรกร ดานการตลาด 

และ Logistic  

- ตองสรางฐานขอมูลที่ทันสมัยที่
เกษตรกรสามารถใชขอมูลในการ

ผลิตไดตรงตามมาตรฐาน / ความ

นิยมของตลาดและผูบริโภคได 

- สนับสนุนใหเกิดตราสินคาที่เปน
เอกลักษณที่ไดมาตรฐานเพื่อเพิ่ม

มูลคาของสินคา 

 

3. เทคโนโลยี/ 

นวัตกรรม 

- โลกเขาสูยุค Biotechnology และ

Nanotechnology 

- ICT 

- สินคาอาหารจะถูกผลิตดวยระบบ
อุตสาหกรรมและ High technology 

- การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ดาน
อาหารเสริม/อาหารที่ทําใหอายุยืน(นํามา

จากสมุนไพร/พืชที่หายาก) เพิ่มมากขึ้น 

- เกิดนวัตกรรมใหม ๆ มากยิ่งขึ้น และมี

ผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคม 

- เกษตรกรตองเขาไปเปนสวนหนึ่งใน
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมและ 

High technology 

- เปนผูรับจางผลิต รับจางทางการเกษตร 

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

- ติดตามเทคโนโลยีและประยุกตใชอยาง
เหมาะสม รวมถึงสามารถพัฒนา

เทคโนโลยีไดเอง 

- ICT เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิต

เกษตรกร 

- ใช ICT อยางมีประสิทธิภาพ 

- มีฐานขอมูล และองคความรูที่

ทันสมัย เพียงพอตอการสงเสริม

และใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ประยุกต/นํานวัตกรรมใหม ๆ ที่เปน

ประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกร/กลุมเกษตรกรมาใช 

 

 

3. พัฒนาองคกร และบุคลากรใหเปน 

LO และ Knowledge Workers ที่

เอื้อตอการทํางานในอนาคต และ

สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมในทุกรูปแบบ 

โดยเนนที่คุณภาพมากกวาปริมาณ 
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สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง / พัฒนา  
ประเด็น 

สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 / ภาพอนาคต เกษตรกร / ภาคเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
สรุปประเด็นการพัฒนา 

4. สังคม - สังคมขอมูลขาวสารและองคความรู 
- Gross Domestic Happiness (GDH)  

- เศรษฐกิจพอเพียง และความยั่งยืน 

- ประชากรภาคเกษตรลดลง และคนวัย
ชรามากขึ้น 

- การเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม / ภาคบริการ ยังมี

ความผันผวนมากอันเนื่องมาจากความ

ไมแนนอนของรายไดจากภาคเกษตร 

- เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสาร ความรู
ตามตองการและรวดเร็ว 

- เกษตรกรมีความสุข มีความมั่นคง มี

คุณภาพชีวิตที่ดี อยูดมีีสุข 

- เกษตรกรใชชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เกษตรกรตองพึ่งตนเองได และไมเปน
ภาระแกสังคม 

- เกษตรกรตองมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เปนที่
ยอมรับในสังคม 

 

- พัฒนาใหเปนเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ตองเขาถึงเกษตรกร และใหบริการ
ไดครอบคลุมทุกครัวเรือนทั่ว

ประเทศ 

- มีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการ
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่สูง

วัย/อายุนอย 

 

5. ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

- ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

- ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ/ภัย

ธรรมชาติที่สงผลรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

- ความสมบูรณของทรัพยากรลดลง และ
การใชทรัพยากรที่สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น  

 

 

 

- ผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

ใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการใช

พลังงาน 

- ปรับระบบการผลิตและวิถีชีวิตใหอยู
รวมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป และ

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

- มีระบบพยากรณและเตือนภัยทั้ง
ดานการผลิต และภัยธรรมชาติ 

- พัฒนาเรื่องการประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร  

- ตองแกไขปญหาทรัพยากร 
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติใหได

อยางยั่งยืน 

 

 

 



ค - 4 

สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง / พัฒนา  
ประเด็น 

สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 / ภาพอนาคต เกษตรกร / ภาคเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
สรุปประเด็นการพัฒนา 

6. หนวยงานอื่น - อปท. มีบทบาทมากขึ้น 

- ตองทํางานรวมกับหนวยงานอื่นมากขึ้น 

- ผูวา CEO 

- บทบาทขององคกรการศึกษา ในพื้นที่มี

มากขึ้นในการใหบริการ/ฝกอบรม

เกษตรกร(เปนที่ยอมรับมากกวากรม) 

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก /บริษัท

เครือขายของเอกชนที่มีศักยภาพมีมาก

ขึ้นในพื้นที่เพื่อใชปจจัยการผลิต  

- เกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนา เปน

ลูกคา 

- เกษตรกรสามารถเลือกรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐไดหลากหลายมากขึ้น 

- ปรับระบบวิธีการทํางานในพื้นที่ให
เหมาะสมกับสถานการณ 

- สรางพันธมิตร และใชเครือขาย/

กลไกในพื้นที่ในการบูรณาการการ

ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

สภาพแวดลอมภายใน  

7. โครงสราง

องคกร 

- การเปลี่ยนแปลงของบทบาทหนาที่ซึ่งมี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงมากและ

รวดเร็ว 

- องคกรมีขนาดเล็กลง 
- Learning Organization (LO) 

- One Stop Service 

- Out Sourcing  

- บูรณาการการทํางานทั้งภายในและ
ภายนอก 

 

 

- เกษตรกรไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

และตรงตามความตองการ 

- การบริหารองคความรูและเปน LO 

- ปรับระบบวิธีการทํางานใหองคกรมี
ขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

และมีลักษณะ Flat Organization 

- มีความยืดหยุนในการปฏบิัติงาน 

สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 

- การสรางพันธมิตรและเครือขายการ
ทํางาน 
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สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง / พัฒนา  
ประเด็น 

สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 / ภาพอนาคต เกษตรกร / ภาคเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
สรุปประเด็นการพัฒนา 

8. บุคลากร - บุคลากรลดลง 
- อายุเฉลี่ยของบุคลากรสูงขึ้น 

- สมรรถนะ และผลงาน 

- Knowledge Worker 

- การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู/
ความสามารถ และการสรางบุคลากรที่มี

ความรูทดแทนไมสอดคลองกัน 

 

 

 

- เกษตรกรไดรับบริการที่ดีจากเจาหนาที่ - Knowledge Worker 

- Competency & Result Base 

Management 

- การสราง/สรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเพื่อทดแทนกําลังคน

ที่ลดลง 

- เจาหนาที่มีความสุขในการทาํงาน 

มีความภูมิใจ ไดรับการยอมรับจาก

เกษตรกรและสังคม  

- การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และคานิยมในการ

ทํางานและการดํารงชีวิต 

 

9. การบริหาร 

งาน 

- เครื่องมือการบริหารสมัยใหม 
- มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในการ
บริหารจัดการองคกร 

- Good Governance 

- การถูกควบคุม กํากับ และตรวจสอบ 

- การเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน 

- การปรับเปลี่ยนบทบาทการทํางานของ
หนวยงานระดับตางๆ 

 

- เกษตรกรเขามามีสวนรวมในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น ความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานตามแผนตาง ๆ การใหบริการ/

การขอรับการสนับสนุนของหนวยงาน  

การเปนที่ปรึกษาในการถายทอดองค

ความรูดานการเกษตร  

- Good Governance 

- พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง / 
ทันสมัย 

-  มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

- การบริหารความเสี่ยง 
- การสรางภาพลักษณ 
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สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง / พัฒนา  
ประเด็น 

สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 / ภาพอนาคต เกษตรกร / ภาคเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
สรุปประเด็นการพัฒนา 

10. งบประมาณ 

/ การเงิน 

- การปรับเปลี่ยนระบบแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ/การเงิน 

- งบประมาณจํากัด ตองใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

- สนับสนุน/เปนที่ปรึกษาใหเกษตรกร/

กลุมเกษตรกรขอรับการสนับสนุนความ

ชวยเหลือ/งบประมาณในการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมจากองคกรในพื้นที่

มากขึ้น เชน อบต. ผูวา CEO เปนตน 

- ปรับระบบวิธีการทํางานดาน
งบประมาณและการเงินใหทันสมัย 

และคลองตัว 

- ปรับวิธีการใชจายดานงบประมาณ 

วัสดุ ครุภัณฑ ใหมีการใชใหเกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด  

- การบริหารสินทรัพยและความ
คุมคา 
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2.  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 

 จุดแข็ง (Strength : S) 

สภ
าพ
แว
ดล
อม

ภ
าย

ใน
ทีม่
ีผล
ทา
งบ

วก
ตอ
กร
มส
งเ
สร
ิมก
าร
เก
ษ
ตร

 

S1  โครงสรางองคกรที่มหีนวยงานครอบคลุมทุกระดับในพืน้ที ่สามารถบริการเกษตรกรไดอยางทัว่ถึง 

S2  มีระบบสงเสริมการเกษตรเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานในพืน้ทีท่ั้งในระดับตําบลและอําเภอ 

S3  การสรางระบบการถายทอดเทคโนโลยี โดยใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเปนศูนยกลาง เปนกลไกการทํางานทีเ่กิด

การบูรณาการและเขาถึงบุคคลเปาหมายไดอยางรวดเรว็ 

S4  บุคลากรมีความรูความสามารถในการประสานงาน การถายทอดเทคโนโลยี และการบริการทัง้ดานการผลิตการตลาดเพื่อการพัฒนาอาชีพใหแก

เกษตรกร 

S5  มพี.ร.บ.วสิาหกจิชุมชน ที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตร 

S6  มีผลงานสงเสริมการเกษตรที่ดีเดนและใชเปนตนแบบใหกับหนวยงานอืน่ๆ เชน โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริฯ คลนิิกเกษตร ไรนาสวนผสม เปนตน 

S7  บุคลากรมีความสามารถ เสียสละ เขาถึงและเปนทีย่อบรับของเกษตรกร 

S8  มเีนื้อหาเทคโนโลยีและสื่อเผยแพรความรูดานการเกษตรใหแกเกษตรกรอยางเพียงพอ 

S9  การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเปนกลไกสําคัญที่มีประโยชนตอการพัฒนาเกษตรกรและขีดความสามารถในการผลิต 

S10  กรมมีเครือขายฯ เทคโนโลยีสารสนเทศของทัง้สวนกลางและภมูิภาค และชวยใหการติดตอประสานงานคลองตัว 

S11 มีเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จที่สามารถเปนแบบอยางในการเรียนรูแกเกษตรกรรายอื่นๆ 
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 จุดออน (Weakness : W) 
สภ
าพ
แว
ดล
อม

ภ
าย

ใน
ทีม่
ีผล
ทา
งล
บ
ตอ
กร
มส
งเ
สร
ิมก
าร
เก
ษ
ตร

 

W1  การบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการสวนใหญคํานึงถงึเปาหมายในระดับผลผลิต (Output) แตไมใหความสําคัญกับเปาหมายในระดับผลลัพธ 

(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

W2  นโยบายของกรมมีความไมแนนอน ขาดการควบคมุกํากบัการดาํเนนิงานใหเปนไปตามนโยบายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล 

W3  เจาหนาที่ขาดความเขาใจทางเทคนคิการวางแผนเชิงกลยุทธ และไมมีการใชแผนเปนกรอบการดําเนินงานขององคกรในทกุระดับ 

W4  การจัดสรรงบประมาณบางสวนยงัไมสอดคลองกับระยะเวลาและกิจกรรมทีจ่ะดําเนนิงานเทาที่ควร 

W5  เจาหนาที่ในพื้นที่มีภารกิจมาก รวมทั้งไดรับการมอบหมายงานนอกภารกิจเพิม่เติม ทําใหกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั 

W6  คานิยมในการทํางานของเจาหนาที่บางสวนยงัเคยชินตอการรอรับฟงคําสัง่จากผูบังคับบัญชา ทาํใหการทาํงานยึดติดรูปแบบและขาดความริเริ่มในการ

พัฒนางาน 

W7  ขาดเวทแีละชองทางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานอยางมสีวนรวมของบคุลากรในองคกร ทาํใหขาดความรูสึกเปนเจาของรวมกนั 

W8  บุคลากรบางสวนโดยเฉพาะในสวนภูมิภาค ไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

W9  การบริหารงานบุคคล ทั้งการใหคุณ/ใหโทษ และความกาวหนาในตําแหนงหนาที ่ไมกอใหเกดิแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํใหบุคลากรไมทุมเทและมุงมั่น

ในการทํางาน 

W10  ขาดการกําหนดทิศทางดานตางๆ ในระยะยาวขององคกร  ทัง้ดานภารกิจ โครงสราง อัตรากาํลัง และระบบงาน  ที่มีความเหมาะสม ยืดหยุน          

และรองรับกับสถานการณตางๆ ได 

W11  เอกสารคําแนะนํา  สื่อความรูตางๆ ที่จะสนับสนนุการทํางานในพืน้ที่ไมเพียงพอ 
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O1  กระแสของผูบริโภคที่ตองการสนิคาปลอดภัย เปนโอกาสในการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเพื่อการแขงขัน 

O2  สถานการณและวิกฤติเศรษฐกิจจะทาํใหคนกลับสูภาคการเกษตรมากขึ้น จึงเปนโอกาสในการสงเสริมการผลิตและการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

O3  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่ใหจังหวัดตั้งงบประมาณได ทาํใหแหลงงบประมาณที่จะสนบัสนุนงานสงเสริมการเกษตร

ในพืน้ทีม่ีเพิ่มขึ้น 

O4  การจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทําใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง 

O5  พ.ร.บ.วิสาหกจิชุมชนเปนกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอเกษตรกร องคกรเกษตร และชุมชนที่เปนลูกคาของกรมสงเสริมการเกษตรในการพึง่พาตนเอง 

O6  การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหเกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย 

O7  การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหมีการสนับสนุนการทาํงานของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งดานงบประมาณและบุคลากร 

O8  ผูวาราชการจังหวัดใหความสาํคัญและสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

O9  เกษตรกรใหความเชื่อมัน่และยอมรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการสงเสริมอาชพี ทําใหการทํางานสะดวกขึ้น 
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T1  หนวยงานภาครัฐไมมีการบูรณาการในทุกระดับ ทําใหงานซ้าํซอน สิ้นเปลืองทรัพยากร และเกษตรกรเกิดความเบื่อหนาย 

T2  นโยบายดานการเกษตรปรับเปลี่ยนบอยและไมตอเนื่องทําใหขาดทิศทางในการพัฒนา 

T3  การดําเนนิงานตามนโยบายการจัดทาํความตกลงการคาเสรี ทําใหมีผลกระทบตอภาคการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร สงผลกระทบตอการประกอบ

อาชีพของเกษตรกร 

T4  เกษตรกรสวนใหญไมมคีวามรูและขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงวชิาการ ขอมูลขาวสาร และเงินทุน ตลอดจนไมมีการวิเคราะหตลาดและความเสีย่ง ทาํ

ใหขีดความสามารถในการผลิตลดลงและการพัฒนาการเกษตรเปนไปอยางลาชา 

T5  กรมสงเสริมการเกษตรไดรับการมอบหมายงานพิเศษ งานดวน งานจร ไมตรงกบับทบาทหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร 

T6  ปญหาจากภัยพิบัติและความแปรปรวนของดินฟาอากาศสงผลกระทบตออาชพีการเกษตรและเปนอุปสรรคตอการควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิต

เกษตร 
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ภาคผนวก ง 

สาระสําคัญของโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ สาระสําคัญของโครงการ 

1.  การตอบสนองตอ

นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

 

โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล - 

2.  การขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคการเกษตร 

1.  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร -  มุงเนนการปรับรูปแบบ/วิธีการสงเสริมการเกษตรใหมีการประสานเครือขายและสรางภาคี           

กับภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวมกันผลักดันใหมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูการปฏิบัติ ดวยการรณรงคปลุกจิตสํานึก สรางแรงจูงใจ สรางความเขาใจ ใหเห็นความสําคัญ     

อยางแทจริง ตลอดจนสนบัสนุนใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปฏิบัติอยางตอเนื่องในการ

ดํารงชีวิต จนเกิดเปนวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน และชุมชนเกษตร  

 

3.  การเสริมสรางความ

เขมแข็งของเกษตรกร  

ครอบครัวเกษตรกร  องคกร

เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน

และชุมชนเกษตร 

2.  โครงการปรับระบบการทําการเกษตรของเกษตรกร  -  สงเสริมระบบเกษตรกรรมรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เชน เกษตรทฤษฎีใหม   

เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม เกษตรอินทรียตามวิถีพื้นบาน เปนตน รวมถึงการจัดระบบการปลูก

พืชเพื่อลดความเสี่ยงภัยดานตางๆ ดวย โดยใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกษตรกร

สามารถจัดสรรทรัพยากรและกําหนดการผลิตตามศักยภาพและความรูที่เหมาะสม มีการผลิตสินคา

เกษตรที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกรในดานราคาสินคา โดยสงเสริมใหเกิด

กระบวนการเรียนรู  ฝกอบรบ ดูงาน ผานกลไกของศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงและแปลงของ

เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ จัดทําแปลงสาธิต เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร  
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3.  โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 

 

-  สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรในลักษณะของกลุมสงเสริมอาชีพ (พอบาน) กลุมแมบาน

เกษตรกร  เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุมองคกรเกษตรกร พัฒนาความรู ความสามารถ  ทักษะ      

โดยการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตรและบรรจุภัณฑ  การบริหารจัดการ 

ภาวะผูนํา และการสรางและเชื่อมโยงเครือขายการทํางานรวมกับกลุม/องคกรเกษตรกรตางๆ          

ทั้งในเชิงธุรกิจและคุณภาพชีวิต 

 

4.  โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 

-  เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได   โดยมี

แนวทางสงเสริมใหเกิดตนแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในลักษณะ “ศูนยศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน” การพัฒนาแกนนําและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมใน

การพัฒนา การประเมินศักยภาพ จัดทําแผนพัฒนา และสามารถดําเนินกิจการโดยยึดหลักการ

พึ่งตนเอง ตลอดจนการสนับสนุนใหความรูแกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดและ

อําเภอ เพื่อใหเปนกลไกในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และการประสานการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคีตางๆ 

 

5.  โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร  -  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ในลักษณะใหชุมชนเกษตรใชประโยชนจากการ

ทองเที่ยวใหเกิดเปนรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคาและใหบริการแกนักทองเที่ยว โดยมีแนว

ทางการดําเนินการในการจัดกลุมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหเปนหมวดหมูและสนับสนุนการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสรางความสัมพันธและเครือขายความรวมมอืเพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดไดอยางยั่งยืน

ตอไป    

 

 



ง - 3 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ สาระสําคัญของโครงการ 

 6.  โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม -  สรางเกษตรรุนใหมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการทางดาน

การเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเปนกําลังสําคัญของภาคเกษตรในอนาคต โดยใหความรู     

และพัฒนาทักษะทางการเกษตร ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการเกษตร และคัดเลือกเยาวชนเกษตรที่มี

ศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหเปน Smart Farmer สนับสนุน

การดําเนินกิจการของเกษตรกรรุนใหมและจัดใหมีทีมพี่เลี้ยงคอยติดตามใหความชวยเหลือและ

เสริมสรางใหเกิดความรูจากการปฏิบัติจริง การสรางเครือขาย ขยายผลการดําเนินการ และยกระดับ

กลุมยุวเกษตรกรเปนวิสาหกิจชุมชน เปนกลุมแมบานเกษตรกร และเปนสหกรณ 

 

 7.  โครงการสรางศักยภาพการใชพลังงานทดแทนในภาคการเกษตร  -  สรางศักยภาพใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน  สบูดํา  หรือกลุมเกษตรกร

น้ํามันใชแลว  สามารถผลิตน้ํามันเพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตร 

 

 8.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  -  เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อ

ราษฎรที่ประสบปญหาโดยเนนผลการดําเนินงานถึงราษฎรโดยตรงใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง 

“พออยูพอกิน”และเปนการปูพื้นฐานสําหรับ “ความอยูดีกินดี” ในอนาคต ผลสําเร็จของโครงการ    

เนนที่ความคุมคามากกวาคุมทุน 

 

 9.  โครงการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  -  พัฒนาใหเกษตรกรมีการใชประโยชนที่ดินอยางคุมคา เกื้อกูลกับสภาพแวดลอม มีอาชีพและรายได

ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการถายทอดความรูแกเกษตร ศึกษาดูงาน ทําการปรับสภาพพื้นที่

นารางและนาไมเหมาะสมใหเปนแปลงไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน 

10.  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน -  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อฝกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะดานและใหบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร 

โดยพัฒนาศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมการเกษตรที่มีอยูจํานวน 48 ศูนย ใหมีขีดความสามารถ

และศักยภาพในการฝกอาชีพและใหบริการตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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11.  โครงการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรภายใตแผนปฏิบัติการแกไข 

       ปญหาหมอกควันและไฟปา  

-  สงเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรปลอดการเผา โดยมุงเนนการสรางทัศนคติและการรวมมือ

รวมใจของชุมชน ใหชุมชนพรอมกันรวมตัวเปนเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา และมีการนํารอง

สาธิตการปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร ที่มีการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาในรูปแบบ

ของศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรปลอดการเผาที่มีการบริการการไถกลบซากพืชควบคูกับการใช

สารชีวภาพเพื่อการเรงการยอยสลายของเศษวัสดุการเกษตร ตลอดจนมีการรณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อสรางจิตสํานึกการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 

 

12.  โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดภาวะ 

       โลกรอนและภัยธรรมชาติ  

-  สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ เชน ประดู สะเดา กระทินเทพา ฯลฯ ในพื้นที่วางเปลาของ

เกษตรกร เพื่อใชประโยชนในครัวเรือน เปนรายไดเสริมใหกับเกษตร เพิ่มพื้นที่ชุมน้ําและดูดซับน้ํา    

ลดปญหาอุทกภัยในพื้นที่ทําการเกษตร และชวยลดปญหาภาวะโลกรอน โดยการใหความรูทาง

วิชาการเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการปลูกไมเศรษฐกจิรวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสงเสริม   

การปลูกโดยสนับสนุนพันธุกลาไมเศรษฐกิจใหกับเกษตรกร 

 

13.  โครงการฟนฟูอาชีพของเกษตรกร -  ดําเนินการแกไขปญหาของเกษตรกรรายยอยที่มีหนี้สิน โดยมีเกษตรกรกลุมเปาหมายในการ

ดําเนินการ 3 กลุม คือเกษตรกรที่มีปญหาหนี้สินและยื่นเรื่องราวรองทุกขไวกับเจาหนาที่ของกรม

สงเสริมการเกษตร เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และเกษตรกร  

ที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน  พัฒนาเกษตรกรใหมี

ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับศักยภาพ สภาพปญหา และความตองการของเกษตรกรแตละ

ราย เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรใหมีรายไดเพียงพอที่จะ

ดํารงชีวิตและใชหนี้ไดโดยยึดแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ     
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14.  โครงการสงเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

       ชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา)  

-  เพื่อเปนการฟนฟูอาชีพดานการเกษตร ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร และพัฒนา

เสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่อยางยั่งยืน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยดําเนินกิจกรรม  

สายใยรักแหงครอบครัว  เสริมสรางและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย  สานฝนเศรษฐกิจ

พอเพียงในกลุมยุวเกษตรกร พัฒนาการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล   รวมถึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสรางเครือขายการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ซึ่งคาดวาจะทําใหเกษตรกรมีความ

มั่นคงในอาชีพการเกษตร  มีความอยูดีกินดี  มีรายไดเพิ่ม ลดรายจายในครัวเรือน เกิดการรวมกลุม 

เพื่อรวมกันแกไขปญหาและเพิ่มอํานาจตอรอง สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

 15.  โครงการสรางผูวางงานใหมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

-  เพื่อสรางรายไดใหกับแรงงานวางงานที่กลับคืนถิ่นฐาน โดยใหเปนคาแรงงานในศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงพรอมกับฝกทักษะดานการผลิตการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง            

ใหสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปฏิบัติในครอบครัวเพื่อใหมีอาหารบริโภคภายในครัวเรือน 

และประกอบเปนอาชีพเพื่อสรางรายได ซึ่งจะมีการฝกอาชีพและทักษะใหแกผูเขารวมโครงการ         

ที่ศูนยเรียนรูฯ พรอมใหไดรับคาใชจายในการดํารงชีพ  

-  เพื่อสรางอาชีพเฉพาะดานใหแกผูวางงานที่กลับคืนถิ่น ไดแก การขยายพันธุไมผล การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ การเลี้ยงผึ้ง/แมลงเศรษฐกิจ การผลิตสารชีวินทรีย การซอมเครื่องจักรกลการเกษตร  

 16.  โครงการสงเสริมการปลูกผักและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ   

       และการยังชีพ 

-  สงเสริมใหเกษตรกรผลิตผักและสมุนไพรเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาหารหรือทําเปนยา

พื้นบานภายในครัวเรือน  เปนการลดรายจายและหากมีผลผลิตเหลือสามารถจําหนายเปนรายไดเสริม

แกครัวเรือน 

 17.  โครงการกระจายพันธุพืชพันธุดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง -  สงเสริมใหเกษตรกรใชพันธุพืชคุณภาพดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการผลิตและ

สนับสนุนพืชพันธุดี/ปลอดโรคและแมลง/ตรงตามสายพันธุ กระจายพันธุพืชพันธุดีในแหลงผลิตและ

ตามความตองการของเกษตรกร และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต/ขยายพันธุพืชเพื่อใหเกษตรกร

สามารถผลิต/ขยายเพิ่มเติมและกระจายพันธุดีในชุมชนไดกวางขวางขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองดาน

พันธุพืชได 
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18.  โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให 

       กับเกษตรกร  

-  สงเสริมใหเกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาศัตรูพืชไดดวยตนเอง โดย

พัฒนาใหเกษตรกรสามารถทําการสํารวจ เฝาระวัง และพยากรณการระบาดของศัตรูพืช และจัดตั้ง 

Lab ชุมชนในการผลิตขยายสารชีวภัณฑและศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี 

-  รัฐใหการสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูงในการบริหารจัดการศัตรูพืชในพื้นที่กวาง เชน การปองกันกําจัด

แมลงวันผลไมเพื่อการสงออก 

-  จัดใหมีหนวยเคลื่อนที่เร็วในการชวยเหลือเกษตรกรในกรณีที่เกิดการระบาดของศัตรูพืช 

 

19.  โครงการบริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร -  บริหารจัดการสินคาเกษตรอยางเปนระบบ โดยใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ

วางแผนการพัฒนา และการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในรูปแบบคณะกรรมการ เชน 

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

เปนตน 

-  สรางพื้นที่ตลาดสินคาเกษตรชุมชนทุกระดับในทองถิ่น เพื่อเปนชองทางและเครือขายในการระบาย

สินคา 

-  ถายทอดความรูและฝกทักษะดานการจัดการการตลาดสินคาเกษตรแกเกษตรกร และจัดทํา

ฐานขอมูลดานการตลาดสินคาเกษตรเพื่อบริการใหแกเกษตรกรไดอยางทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนใหเกิด

เครือขายระหวางกลุมการผลิตและการตลาด 

 

4.  การสงเสริมการผลิตและ

จัดการสินคาเกษตร 

20.  โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงาน -  สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันและสบูดําเพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยการขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ใหมที่มี

ความเหมาะสม ทําการปลูกทดแทนในพื้นที่เดิมหรือในพื้นที่ปลูกพืชอื่นที่ใหผลตอบแทนต่ํากวา และ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ 

-  สงเสริมการปลูกมันสําปะหลังและออยเพื่อผลิตเอทานอลซึ่งตองเนนการบริหารจัดการใหเกดิสมดุล

ในการใชเปนพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ 
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21.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปจจัยการผลิต 

        ทางการเกษตร  

-  พัฒนาเกษตรกรใหสามารถใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการใชพืช

พันธุดี  การใชปุยเคมี/ปุยอินทรียอยางถูกตอง การใชปุยเคมีตามผลการวิเคราะหดิน การนําวัสดุ

ทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานชีวภาพ และการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตปจจัยการผลิต 

22.  โครงการศูนยผลิตพันธุพืชชุมชน -  สงเสริมใหชุมชนจัดตั้งศูนยผลิตพันธุพืชชุมชนทั้งในลักษณะของการรวมกลุม  การจัดตั้งเปน

วิสาหกิจชุมชน หรือเปนรายบุคคล เพื่อผลิตและขยายเมล็ดพันธุหรือตนพันธุคุณภาพดีใชในชุมชน

และจําหนาย เพื่อใหเกษตรกรมีพันธุพืชคุณภาพดีใชอยางเพียงพอ อันเปนการลดตนทุนการผลิต  

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ/ตนพันธุขยาย     

และตนแมพันธุใหเกษตรกรใชเปนแหลงพันธุดี ถายทอดความรูดานการผลิต/ขยายและการควบคุม

คุณภาพเมล็ดพันธุ/ตนพันธุ เสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการดานพันธุพืชและในเชิงธุรกิจ 

รวมถึงสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพันธุพืชใหมๆ รวบรวมพันธุ อนุรักษพันธุพืชพันธุดี พันธุพืชพื้นบาน 

และพนัธุพืชที่เปนเอกลักษณหรือเปนภูมิปญญาของชุมชน/ทองถิ่น เพื่อใหเปนแหลงรวบรวม

พันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายและคงอยูกับชุมชนตลอดไป 

23.  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาด -  สงเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของสินคาเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาด        

ใหเปนที่ตองการและยอมรับของตลาดระดับตางๆ โดยศึกษา/วิจัยและพัฒนาการผลิตและการเพิ่ม

มูลคาสินคา กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเปนรายสินคาตลอดหวงโซอุปทาน ถายทอด

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและการจัดการ สงเสริมกลุมอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยง

เครือขาย รณรงค/ประชาสัมพันธและจัดงานแสดงสนิคา สงเสริมการเพิ่มมูลคาและผลักดันการ

สงออก ทั้งนี้ดําเนินการในสินคาเกษตรกลุมตางๆ เชน พืชผัก สมุนไพร ไมดอกไมประดับ ไมผล ไมยืน

ตนเศรษฐกิจ (เชนยางพารา กาแฟ ชา) พืชวัตถุดิบอาหารสัตว (เชนขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง) พืช

เสนใย พืชน้ํามัน พืชตระกูลถั่ว ขาวประเภทตางๆ แมลงเศรษฐกิจ รวมถึงสินคาเกษตรแปรรูปตางๆ 

เปนตน 
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24.  โครงการผลักดันการสงออกกลวยไม  

 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยไมและปรับปรุงคุณภาพสูมาตรฐานการสงออก สงเสริมการตลาด   

และจัดตั้งศูนยกลวยไมแหงชาติ เพื่อเปนศูนยกลางในการเรียนรูเกี่ยวกับกลวยไมสําหรับเกษตรกร 

ผูประกอบการ เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป 

 

25.  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน  -  ทําการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความสามารถในการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

และพรอมที่จะเขาสูระบบการผลิตสินคาเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)  รวมถึงการสงเสริมเกษตร

อินทรียเชิงพาณิชยเพื่อใหประชาชนมีอาหารที่ปลอดภัยสําหรับการบริโภคและเปนพื้นฐานในการผลิต

เพื่อการสงออก 

 

26.  โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน -  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ถายทอด

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ พัฒนากลุมผูผลิตสินคาแปรรูป สนับสนุนใหเกิดการผลิต ปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธสินคา สงเสริม

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนตอยอดการพัฒนาใหเขาสูระดับธุรกิจที่มุงเนนคุณภาพและ

มาตรฐาน  

 

27.  โครงการศูนยรวบรวมและคัดแยกผลผลิตพืชชุมชน -  จัดตั้งและพัฒนาศูนยคุณภาพผลผลิตและแยกผลไมชุมชน  โดยการพัฒนาศักยภาพการจัดการ

ผลผลิตของชุมชนผานกลไกศูนยรวบรวมและคัดแยกผลผลิตชุมชน  สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการ

ดําเนินงาน  อบรมคณะกรรมการบริหารศูนยและทัศนศึกษาดูงาน  สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม   

ในการจัดการผลผลิต ตั้งแตการวางแผนการผลิต รวบรวมและคัดแยกผลผลิตตามชั้นคุณภาพ การจัด

จําหนายและกระจายผลผลิตในราคาที่เปนธรรมตามชั้นคุณภาพ เชน ศูนยคัดแยกลองกอง  (ใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต) ศูนยรวบรวมมะมวงเพื่อการสงออก เปนตน 
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28.  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสของผลไมไทย -  เพื่อเพิ่มมูลคาและลดการสูญเสียของผลผลิตในผลไมที่มีปญหาลนตลาดและผลไมที่มีศักยภาพใน

การสงออกสูง เชน มะมวง เงาะ มังคุด ทุเรียน  โดยการนํารองศึกษาหวงโซอุปทานทั้งระบบของผลไม

เปาหมาย และสรางระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพตลอดโซอุปทาน 

(Post-harvest to shelf) 

 

29.  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยบริการรวม -  จัดตั้งและใหบริการศูนยบริการรวมของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหสามารถใหบริการและอํานวย

ความสะดวกประชาชนไดในจุดเดียว ลดขั้นตอนการติดตอรับบริการของรัฐ และเปนไปตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

30.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการสื่อสารเพื่อมวลชน 

       ในงานสงเสริมการเกษตร 

-  เพื่อเผยแพรขาวสาร  ความรู  สถานการณและความเคลื่อนไหวทางการเกษตรใหครอบคลุมถึง

เกษตรกรและประชาชนผูสนใจทั่วไปในวงกวาง  สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนการผลิต  

การตลาด  การบริหารจัดการ  และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรใหมากขึ้น  ตลอดจนการรณรงค

ใหเกษตรกรตื่นตัวหรือยอมรับเทคโนโลยี  โดยใชวิธีการสงเสริมการเกษตรแบบมวลชน (Mass 

methods) ซึ่งสามารถเขาถงึกลุมเปาหมายหรือเกษตรกรได ครั้งละจํานวนมากๆ โดยการผลิต

เนื้อหาสาระทางการเกษตรที่นาสนใจและเปนประโยชนกับเกษตรกร และนํามาเผยแพรโดยการใชสื่อ

ตางๆ ตามความเหมาะสม เชน วิทยุโทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง  สื่อสิ่งพิมพ  และการจัดงานมหกรรม  

เปนตน 

 

5.  การใหบริการทาง

การเกษตรและชวยเหลือ

เกษตรกร 

31.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร  -  เปนการพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการทํางานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อใหเจาหนาที่

สามารถเขาถึงเกษตรกร  เกษตรกรไดรับบริการที่ดี  และชุมชนไดรับการพัฒนาโดยมุงเนนใหเกิดการมี

สวนรวมในการพัฒนาและเกิดการเรียนรูรวมกัน  รวมถึงเกิดการบูรณาการการทํางานในพื้นที่กับ

หนวยงานภาคีตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งนี้  โดยใชเกษตรกรและชุมชน
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เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการและการพัฒนาดวยตนเอง  การใชศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง

เปนเครือขายแหลงวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรในการเรียนรูและฝกทักษะตางๆ ของเกษตรกร

ตามศักยภาพและความตองการบนพื้นฐานของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่สําคัญ  คือการใช

อาสาสมัครเกษตร (อกษ.)  ซึ่งตองไดรับการเสริมสรางและพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญชํานาญเปน

พิเศษเปนกําลังสําคัญ  และเปนผูนําในการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรของชุมชน 

 

32.  โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร -  เปนการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบ/แนวทางที่เหมาะสมในการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดย

เลือกขาวโพด และขาว เปนพืชที่ศึกษา การศึกษานี้เปนการศึกษาในรูปแบบครบวงจร ตั้งแตการ

กําหนดเกณฑ การจายเบี้ยประกัน การคุมครอง/ชดเชยความเสียหาย เพื่อที่ขยายผลไดตอไป  

-  เกษตรกรมีอิสระในการเลือกประกันภัยในพื้นที่มีความเสี่ยงและตามความสมัครใจโดยเกษตรกร

ชําระเบี้ยประกันสวนหนึ่งและรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสมทบอีกสวนหนึ่ง 

-  การชดเชยความเสียหายพิจารณาจากการผลิตหรือผลผลิตที่เสียหาย โดยใชดัชนีภูมิอากาศที่มีผล

ตอการเจริญเติบโตของพืชเปนฐานในการคิดคํานวณการจายเงินชดเชยความเสียหาย โดยไมตอง

ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในแปลง 

 

33.  โครงการอุทยานผักพื้นบานเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก -  เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควาเกี่ยวกับผักพื้นบานและการใชประโยชน โดยรวบรวมและ

อนุรักษพันธุผักพื้นบานจากทั่วประเทศ ขยายและกระจายพันธุใหแพรหลาย ใหบริการความรูและ

ศึกษาดูงาน รวมถึงการขยายผลใหเกิดกลุมเกษตรกรผูรักผักพื้นบาน 

 

34.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ -  เปนโครงการในพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร             

ในการเคลื่อนที่เขาไปใหบริการแกเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายใหไดรับบริการทางการเกษตร              

อยางรวดเร็ว  ทั่วถึง  และครบถวน  เชน  การวิเคราะหดิน  การวินิจฉัยโรคพืช  โรคสัตว  โรคสัตวน้ํา  
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และการใหวัคซีนปองกันโรค  รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมความรูทางการเกษตรควบคู

กันไปดวย  ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางนักวิชาการเกษตรของหนวยงานตางๆ ในแตละสาขา  

โดยเปดใหบริการตามแผนปกติ  กรณีตามขบวนเสด็จ  และกรณีจัดภายใตโครงการสายใยรักแหง

ครอบครัวผูประสบภัยพิบัติ  นอกจากนี้ยังมีการจัดคลินิกเกษตร  หรือการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ใน

รูปแบบอื่นๆ ที่จะไดมีการพัฒนาและใหบริการเพิ่มเติม 

 

35.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชวยเหลือเกษตรกร -  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย

ธรรมชาติ  

 

36. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระดับตําบล 

 

-  เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระดับตําบล  โดยใหมีการจางพนักงานราชการปฏิบัติงานใน

ฐานะเกษตรตําบล ในจํานวนที่เพียงพอ  ครอบคลุมพื้นที่ 7,305  ตําบล  ในการขับเคลื่อนงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  การประสานงานความรวมมือกับหนวยงานตางๆในพื้นที่  ซึ่งในปจจุบัน

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในฐานะเกษตรตําบลมีอยูจํานวน 6,249  ตําบล  ยังขาดอยู 1,056   คน  

-  เพื่อเปนการชวยเหลือผูที่เรียนจบรับปริญญาตรีทางดานการเกษตร  ที่เปนผูวางงานใหมีงานทํา  

 

6.  การพัฒนาองคกร  

บุคลากรและกระบวนการ

ทํางาน 

37.  โครงการเพิ่มศักยภาพการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร -  การเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  เปนภารกิจที่มีความสําคัญของ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่จะชวยกระตุนใหคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  องคกรปกครองสวนทองถ ิ่นในการจัดกิจกรรมหรือ

ขั้นตอนใหเกษตรกรรับรูและเรียนรู  ความรู  ขาวสาร  หรือขอมูลที่จําเปน  เพื่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการทําการเกษตรไปสูทิศทางที่ดีขึ้น 
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 38.  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร -  เปนการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีอยูใหเปนปจจุบัน มีความถูกตอง  เชื่อมโยงกับ

ฐานขอมูลดานการเกษตรและฐานขอมูลที่เกี่ยวของได รวมถึงการบริหารจัดการใหสามารถเขาถึง

ขอมูลไดโดยสะดวกและนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยทําการตรวจสอบขอมูล จัดเก็บขอมูล

เพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขขอมูล และพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการใชงานใหเอื้อตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

และพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชและบริหารจัดการระบบฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 

39.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(1) ดานสารสนเทศ 

(2) ดานพัฒนาบุคลากร 

(3) ดานวิจัยและพัฒนา 

(4) ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ 

(5) ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(6) ดานการถายโอนภารกิจ   

-  เปนโครงการที่มุงเนนในเรื่องของการพัฒนาองคกร ทั้งทางดานบุคลากร ระบบงาน การบริหาร

จัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหเปนไปตาม   

เจตนารมณของการพัฒนาระบบราชการ และเพื่อใหเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง   (High 

Performance Organization : HPO)   สามารถรองรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  

และอนาคต รวมทั้งสามารถตอบสนองตอกฎหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการและการกระจายอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ    
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ภาคผนวก จ 

กลยุทธและกระบวนงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
 

กลยุทธ กระบวนงาน คําอธิบายกระบวนงาน วัตถุประสงคของกระบวนงาน กิจกรรมตามกระบวนงาน 

(1) เสริมสรางการเรียนรู 

มีสวนรวม และพัฒนา

เครือขายการเกษตร 

(1.1) ถายทอดความรู 

 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ 

ไดรับการถายทอดความรู 

-  กระบวนงานในการนําความรูและ/หรือ

ทักษะ รวมถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ไป

ใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย ดวยวิธีตางๆ ทั้ง

การถายทอดความรูโดยตรง   การถายทอด

ความรูผานสื่อและชองทางตางๆ การถายทอด

ความรู(การเรียนรู) โดยการปฏิบัติจริง และ 

การถายทอดความรูแบบทวีคูณผานตัวแทน

หรือพี่เลี้ยง 

 

1. เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ในการประกอบอาชีพ 

2. เกษตรกรมีความรูในการพัฒนาการประกอบ

อาชีพ 

3. เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

1. วิเคราะหสถานการณและความตองการ

ไดรับความรู 

2. กําหนดประเด็น/เนื้อหาและวางแผนการ

ถายทอดความรู 

3. ดําเนินการถายทอดความรูตามแผน 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 (1.2) เสริมสรางการเรียนรู

และพัฒนาแบบมีสวนรวม 

 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนชุมชนที่มี

ขบวนการในการเรียนรูและ

พัฒนาแบบมีสวนรวม 

-  กระบวนงานในการกระตุน สนับสนุน และ

ผลักดันใหชุมชนเกิดการรวมคิด   รวมตัดสินใจ 

รวมดําเนินการ   และรวมรับประโยชน  

บนพื้นฐานขององคความรูและการเรียนรู

รวมกัน 

1. เกิดเวทีในการพบปะหารือรวมกันในการ

พัฒนา/แกไขปญหาของชุมชน 

2. มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันในการพัฒนา/

แกไขปญหาของชุมชน 

 

1. วิเคราะหสถานการณและสนับสนุนขอมูล

ทางวิชาการ เพื่อกระตุนใหเกิดความตระหนัก

และความตองการพัฒนาและแกไข 

2. จัดกระบวนการชุมชน/ชวยอํานวยความ

สะดวกและสนับสนุนการดําเนินงานของ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตรประจําตําบล 

3. ผลักดันใหเกิดการจัดทําแผนพัฒนา/แกไข

ปญหาและประสาน/สนับสนุนการดําเนินการ

ตามแผน 
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4.   สนับสนุนใหเกิดการบริหารองคความรูในชุมชน 

5.  ประสานและเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู/

พัฒนา 

6.  ติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม 

(2) สรางโอกาสในการ

เขาถึงบริการทาง

การเกษตร 

(2.1) พัฒนาการใหบริการ  

ณ จุดบริการ 

 

ตัวชี้วัด :  

1)  จํานวนเกษตรกรที่มารับ

บริการ ณ  จุดบริการ 

2)  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

-  กระบวนงานในการพัฒนาการใหบริการทาง

การเกษตรดานตางๆ  ณ  จุดบริการ   เชน      

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร/ 

สนง.กษอ. / ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

1. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการใหกับเกษตรที่มารับการบริการทาง

การเกษตร ณ จุดบริการ 

1.  ศึกษาวิเคราะหศักยภาพ/ความพรอม  

และพัฒนาการใหบริการ 

2.  ประชาสัมพันธ 

3.  ดําเนินการใหบริการ 

4.  ติดตามและประเมินผลการใหบริการ 

 

 

 (2.2) จัดหนวยบริการ

เคลื่อนที่ 

 

ตัวชี้วัด :  

 1)  จํานวนเกษตรกรที่มารับ

บริการ ณ  จุดบริการ

เคลื่อนที่ 

 2)   ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

-  กระบวนงานในการเขาไปใหบริการแก

เกษตรกรในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาดานการผลิต

ทางการเกษตร 

1. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการใหกับเกษตรที่มารับการบริการทาง

การเกษตร  ณ  จุดบริการเคลื่อนที่ 

1.  ศึกษาวิเคราะหสถานการณ/ปญหา/ 

ความตองการและวางแผน/พัฒนาระบบการ

ใหบริการ 

2.  ประชาสัมพันธ 

3.  ใหบริการเคลื่อนที่โดยประสานงานและ

บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.  ติดตามและประเมินผลการใหบริการ 
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กลยุทธ กระบวนงาน คําอธิบายกระบวนงาน วัตถุประสงคของกระบวนงาน กิจกรรมตามกระบวนงาน 

(2.3) พัฒนาศูนยการเรียนรู

ดานการเกษตร 

 

 

ตัวชี้วัด :  

1)  จํานวนเกษตรกรที่มารับ

บริการ  ณ  ศูนยการเรียนรู

ดานการเกษตร 

2)  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

-  กระบวนงานในการพัฒนาศูนยเรียนรูดาน

การเกษตรทั้งที่มีอยูเดิม และที่จัดตั้งใหมใหมี

ศักยภาพและพรอมที่จะเปนแหลงเรียนรูและ

ใหบริการความรูในพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

1. เพื่อใหมีแหลงเรียนรูและจุดบริการความรู      

ที่อยูในพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถเขาถึงไดเปน

ประจําและอยางตอเนื่อง 

1.  สํารวจและวิเคราะหความตองการ      

และความพรอมในการเปนศูนยเรียนรู 

2.  พัฒนาใหมีความพรอมในการเปน      

ศูนยเรียนรู 

3.  ประชาสัมพันธ 

4.  เชื่อโยงเครือขายดานการเรียนรู           

และเชิงธุรกิจ 

5.  ติดตามประเมินผล 

 

(2.4) พัฒนาอาสาสมัคร

เกษตร 

 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนอาสาสมัคร

เกษตรที่ไดรับการพัฒนา 

-  กระบวนงานในการสรรหาและพัฒนา

เกษตรกรใหเปนผูนําทางการเกษตรและ 

เปนผูใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ  

การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 

1. มีการจัดทําสมรรถนะของอาสาสมัครเกษตร 

2. เกษตรกรที่มีความพรอมในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการเกษตรไดรับการพัฒนาให

เปนเครือขายแลเปนแกนนําในการพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที่ 

3. เกษตรกรที่มีศักยภาพไดรับการพัฒนาใหเปน

เกษตรกรชั้นนําเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

และเปนตัวอยางหรือเปนแหลงเรียนรูแก

เกษตรกรทั่วไป 

1.  วิเคราะหและจัดทําสมรรถนะของ

อาสาสมัครเกษตร 

2.  คัดเลือกและประเมินสมรรถนะ 

3.  ดําเนินการพัฒนาเกษตรกรตามสมรรถนะ

ที่กําหนด 

4.  สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร

เกษตรและเกษตรกรมืออาชีพ 

5.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

แบบมีสวนรวม 
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(3) ประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

สงเสริมการเกษตร 

(3.1) เตรียมความพรอมของ

เกษตรกรและชุมชน 

 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกร   

ที่ไดรับการพัฒนา             

ใหมีความพรอม  

 

-  กระบวนงานในการเตรียมความพรอม

เกษตรกรใหมีทัศนคติในการรวมกันพัฒนา

ชุมชนอยางพึ่งพาตนเอง 

1. เกษตรกรรูและเขาใจแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกิดการรวมตัวกันเพื่อเตรียมความ

พรอมในการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. วิเคราะหพื้นที่และกําหนดพื้นที่เปาหมาย 

2.  กระตุน และเสริมสรางจิตสํานึกตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ประสานและเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู   การรวมทํากิจกรรมและการชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน 

 

 (3.2) สงเสริมการจัดการไร

นาและครัวเรือนเกษตรตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ตัวชี้วดั : จํานวนเกษตรกรที่

ไดรับการสงเสริมการจัดการ

ไรนาและครัวเรือนเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

-  กระบวนงานในการสงเสริมใหเกษตรกร      

มีความรูความสามารถในการจัดการไรนาและ

ครัวเรือนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการไรนา

และครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  สงเสริมใหเกษตรกรทําการวิเคราะห

ศักยภาพ/ความตองการและวางแผนเพื่อ  

การพึ่งตนเอง 

2.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการไรนาและ

ครัวเรือนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 

(4) สรางความเขมแข็ง

ใหกับองคกรเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และ

เครือขาย 

(4.1) สงเสริมและพัฒนา

องคกรเกษตรกร และ

วิสาหกิจชุมชน 

-  กระบวนงานในการสงเสริมใหเกษตรกร

รวมตัวกันเปนกลุม/องคกรเกษตรกร และ

สามารถดําเนินการรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่มุงหวัง 

1. เกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุม/องคกรเกษตรกร 

2. องคกรเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมไดอยาง

ตอเนื่อง 

1. กระตุนใหเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุม 

2.  พัฒนาความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการและการดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุม 

3.  ประสานและสนับสนุนการดําเนินการ 
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 ตัวชี้วัด : จํานวนกลุมที่มี

ความเข็มแข็ง 

  ตางๆของกลุม 

4.  สนับสนุนและชวยอํานวยความสะดวกให

เกิดกระบวนการเรียนรูและการบริหารจัดการ

องคความรู 

5.  สนับสนุนใหกลุมทําการติดตามและ

ประเมินผลดวยตนเอง 

 (4.2) สงเสริมและพัฒนา

เครือขาย 

 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนกลุมที่มีการ

ประสานเชื่อมโยงเปน

เครือขาย 

 

-  กระบวนงานในการสงเสริมใหองคกร

เกษตรกรเกิดการประสานเชื่อมโยงเปน

เครือขาย และสามารถทํางานรวมกันไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน 

 

1. องคกรเกษตรกรประสานเชื่อมโยงกันเปน

เครือขาย 

2. เครือขายมีการดําเนินการรวมกันไดอยาง

ตอเนื่อง 

1.  สนับสนุนใหเกิดการประสานและเชื่อมโยง

เครือขาย 

2.  พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ

เครือขาย 

(5) เพิ่มมูลคาของผลผลิต

ทางการเกษตร 

(5.1) สงเสริมการควบคุม

คุณภาพผลิตผลการเกษตร 

 

ตัวชี้วัด :  

1)  จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ

การสงเสริมใหพัฒนา

กระบวนการผลิต 

-  กระบวนงานสรางเสริมใหเกษตรกรมีความรู

ความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิต

ทั้งในระดับไรนาและในขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยว

เพื่อใหผลผลิตมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน 

และมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ 

ของตลาดแตละระดับ 

1. เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการควบคุม

คุณภาพผลิตผลการเกษตร 

2. เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนา

กระบวนการผลิตใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

1.  คัดเลือกชนิดพืช/พื้นที่ปลูก/เกษตร

กลุมเปาหมาย 

2.  สรางกระบวนการเรียนรู 

3.  สนับสนุนขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 

4.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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 2)  รอยละของเกษตรกรที่

สามารถพัฒนากระบวนการ

ผลิตตามเกณฑที่กําหนด 

 (5.2) รณรงคสรางคานิยม

ใหแกผูบริโภค 

 1. ผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ 

2. ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อผลิตผลการเกษตรที่มี

คุณภาพ 

 

1.  สํารวจทัศนคติผูบริโภคและวางแผนการ

สรางคานิยม 

2.  ดําเนินการสรางคานิยม 

3.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 (5.3) สงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากผลิตผล

การเกษตร 

ตัวชี้วัด :  

1)  จํานวนองคกรเกษตรกร 

ที่ไดรับการสงเสริมใหพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ 

2)  รายไดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของ

สมาชิกที่ไดรับการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ 

3)  จํานวนชนิดและประเภท

ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน 

ตามเกณฑที่กําหนด 

-  กระบวนงานในการสงเสริมใหองคกร

เกษตรกรยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ใหได

มาตรฐาน ทั้งดานกระบวนการผลิต  

บรรจุภัณฑ ใหเปนที่ตองการของผูซื้อ 

1. เกษตรกรมีความรูในการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑจากผลิตผลการเกษตร 

2. เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑจากผลิตผลการเกษตร 

 

1.  คัดเลือกผลิตภัณฑและกลุมที่มีศักยภาพ 

2.  สนับสนุนกลุมเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ 

3.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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(6) เพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการ

กระบวนการผลิต 

(6.1) ฝกอบรมและพัฒนา 

 

ตัวชี้วัด :  

1)  จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ

การเสริมสรางความรูและ

ทักษะ 

2)  รอยละของเกษตรกรที่นํา

ความรูไปปฏิบัติตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

-  กระบวนงานในการเสริมสรางความรูและ

ทักษะที่จําเปนในการบริหารจัดการตลอด

กระบวนการผลิต (กอนและหลังการเก็บเกี่ยว) 

ใหแกเกษตรกรกลุมเปาหมาย 

1. เพื่อใหเกษตรกร/องคกรเกษตรกรมีความรู

และทักษะในการบริหารจัดการตลอด

กระบวนการผลิตทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว 

1.  สํารวจและคัดเลือกเกษตรกร 

2.  วางแผนการจัดฝกอบรม 

3.  ดําเนินการฝกอบรม 

4.  ติดตามและประเมินผลการนําความรู    

ไปปฏิบัติ 

 (6.2) สนับสนุนปจจัยการ

ผลิตเพื่อการเรียนรู 

 

ตัวชี้วัด :  

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ

ปจจัยการผลิตเพื่อการเรียนรู

ตามแผนที่กําหนด 

2)  รอยละของเกษตรกรที่

สามารถนําปจจัยการผลิตไป

ใชประโยชนไดอยาง

สอดคลองกับวัตถประสงค

ของโครงการ 

 

-  กระบวนงานในการสนับสนุนปจจัยการผลิต

เปนเครื่องมือในการกระตุนใหเกิดการเรียนรู

รวมกันของเกษตรกรเปาหมาย   

1. เพื่อใหเกษตรกร/องคกรเกษตรกรมีปจจัยการ

ผลิตเปนสื่อในการเรียนรูรวมกัน 

1.  วิเคราะหสถานการณปญหาการผลิต  

และการใชปจจัยการผลิตในพื้นที่ 

2.  จัดทําแผนสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อ

การเรียนรูและแกไขปญหาตามวัตถุประสงค/

เงื่อนไขของโครงการ 

3.  คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเปาหมายที่จะ

ใหการสนับสนุน 

4.  ผลิต/จัดหาปจจัยการผลิตเพื่อสงมอบตาม

แผนที่กําหนด 

5.  ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่

สามารถนําปจจัยการผลิตไปใชใหเกิด

ประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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(7) เพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการ

สินคาเกษตร 

    

(8) พัฒนาสมรรถนะและ

วัฒนธรรมการทํางานของ

บุคลากร 

(8.1) พัฒนาบุคลากรแบบมุง

สมรรถนะ 

 

 

ตัวชี้วัด :  จํานวนบุคลากร ที่

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ตรงตามที่กําหนด  

-  เปนการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรู 

ความสามารถ ทักษะที่ใชในการปฏิบัติงาน   

ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลองกับ

ภารกิจงานที่ปฏิบัติ 

1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะใน

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  จัดทําระบบประเมินสมรรถนะของ

บุคลากร 

2.  ประเมินสมรรถนะบุคลากรตามตําแหนง

กอนการพัฒนา 

3.  ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

แบบมุงสมรรถนะ 

4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรแบบมุง

สมรรถนะ 

5.  ดําเนินการพัฒนาตามแผน 

6.  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

7.  จัดทําฐานขอมูลบุคลากรแบบมุง

สมรรถนะ 

 (8.2) พัฒนาการวางแผน

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัด : มีแผนการพัฒนา

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

-  เปนการพัฒนาการวางแผนความกาวหนาใน

สายอาชีพ (Career Path Profile)  ของ

บุคลากรตามสมรรถนะที่จําเปนแตละตําแหนง

ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพนั้นๆ  รวมทั้ง

การเตรียมความพรอมในการเลื่อนตําแหนง

หรือโยกยายไปสูตําแหนงอื่น 

1. มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะที่

ตองการของแตละตําแหนงในแตละสายอาชีพ

และเปนการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดมองเห็น

เสนทางในการเจริญเติบโตของตนเองวาสามารถ

จะเจริญกาวหนาไดอยางไร 

1.  ศึกษาวิเคราะห 

2.  จัดทาํแผนความกาวหนาในสายอาชีพ 

3.  ประชาพิจารณ  ทดลอง  ประเมินผล   

และปรับปรุง 

4.  ประกาศใชและประชาสัมพันธ 
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(9) พัฒนาการใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสและ

สารสนเทศ 

(9.1) พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ตัวชี้วัด :  จํานวนลูกขายที่

เขาใจงานระบบเครือขาย

สงเสริมการเกษตร 

-  เปนกระบวนงานในการพัฒนา Hardware 

และระบบเครือขายเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ

พรอมใชงาน 

1. เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการใช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.  ศึกษาวิเคราะหและวางแผนการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

2.  ดําเนินการพัฒนาตามแผนที่กําหนด 

3.  ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

4.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 (9.2) พัฒนาระบบขอมูลและ

สารสนเทศเพื่อการสงเสริม

การเกษตร 

 

 

ตัวชี้วัด :  จํานวนครั้งหรือคน

ที่ใชงานขอมูลหรือ

สารสนเทศที่จัดทําขึ้น 

-  เปนกระบวนงานในการพัฒนาระบบการ

จัดเก็บขอมูลการเกษตรและการจัดทํา

สารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร 

1. เพื่อใหมีขอมูลและสารสนเทศดานการ

สงเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ และสามารถ

นําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  ศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบขอมูล

และสารสนเทศ 

2.  เปนศูนยกลางในการวางแผน  ประสาน

และสนับสนุนการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

3.  บริหารจัดการฐานขอมูล ประมวล  

วิเคราะหและประสานการวิเคราะหกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.  ใหบริการขอมูล/สารสนเทศและ

ประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานตางๆ 

5.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 (9.3) พัฒนาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ใหบริการและปฏิบัติงาน   

-  เปนกระบวนงานในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

และการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อใหมี การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการอํานวยความสะดวกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการและการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาวิเคราะหและวางแผนระบบการ

พัฒนาใหบริการและการปฏิบัติงาน 

2.  พัฒนาระบบงานและบริหารจัดการ 
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กลยุทธ กระบวนงาน คําอธิบายกระบวนงาน วัตถุประสงคของกระบวนงาน กิจกรรมตามกระบวนงาน 

 ตัวชี้วัด :  จํานวนระบบงานที่

มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการใหบริการ

หรือปฏิบัติงาน 

  ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการและ

การปฏิบัติงาน 

3.  ใหบริการและสนับสนุนการใชระบบงาน

ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน 

4.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 (9.4) พัฒนาผูใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวชี้วัด :   

1)  จํานวนผูใชงานที่ไดรับ

การพัฒนาใหสามารถใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  จํานวนผูใชงานที่มี

ความสามารถในการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  เปนกระบวนงานในการพัฒนาผูใชงาน 

(User) ใหสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถและ

ทักษะในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

ใหบริการและ การปฏิบัติงาน 

1.  วางแผนและพัฒนาบุคลากร               

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเทคนิค            

และวิธีการตางๆ 

2.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

(10.1) พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่ดี 

   (10) ปรับระบบการ

บริหารงานและ

กระบวนการทํางานใหมี

ความสะดวก คลองตัว 

และมีความทันสมัย 

(10.2)  สรางความรูความ

เขาใจในการพัฒนาการ

บริหารจัดการที่ดี 

 1. เจาหนาที่ทุกระดับไดรับรูและมีทัศนคติที่ดี 

ตอการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการตาม

แนวทางที่กําหนด 

1. เผยแพรขอมูลขาวสาร 

2.  ประชุม  อบรม  สัมมนา 
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ภาคผนวก ฉ 

ขอมูลอางอิง 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.2550.  แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554). กรุงเทพมหานคร : 

 หางหุนสวนจาํกัด เจ. เอน็. ที. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2551. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2551 – 2554 (นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี).  

 แหลงที่มา : http//www.moac.go.th 15 ธนัวาคม 2551 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2551. รางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2552 – 2554 (นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  นายกรัฐมนตรี)  (อัดสําเนา) 

กรมสงเสริมการเกษตร.  กรอบแนวคิดในการสงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม.  (อัดสําเนา) 

กรมสงเสริมการเกษตร.2538.  แผนทิศทางกรมสงเสริมการเกษตรในทศวรรษหนา(พ.ศ.2539 - 2548). กรุงเทพมหานคร 

กรมสงเสริมการเกษตร.2540.  แผนพัฒนาการสงเสริมการเกษตร ป 2540 - 2544. กรุงเทพมหานคร 

กรมสงเสริมการเกษตร.2548.  แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร ป 2549 - 2552. กรุงเทพมหานคร 

กรมสงเสริมการเกษตร.2550.  แผนทิศทางกรมสงเสริมการเกษตร ในทศวรรษหนาป 2550 - 2560 และแผนปฏิบัติการในระยะ 5 ปแรก (ป 2551 - 2555). (อัดสําเนา) 

กรมสงเสริมการเกษตร.2550.  นโยบายและแนวทางการดาํเนนิงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพกรมสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2551.  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมสงเสริมการเกษตร ป 2551 – 2554 (นายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) (อัดสําเนา) 

กรมสงเสริมการเกษตร.2551.  นโยบายและแนวทางการดาํเนนิงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพกรมสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร.2549.  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for change) กรมสงเสริมการเกษตร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551.  (อัดสําเนา) 

ทศพร ศิริสัมพนัธ. 2548.  กาวตอไปของการพัฒนาระบบราชการ. (อัดสําเนา) 
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ธนนิท เจียรวนนท. 2551.  ทิศทางการพฒันาเศรษฐกจิไทย. ปาฐกถาพิเศษ ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงชาติ วนัที่ 6 มนีาคม 2551. 

นิพนธ พวัพงศกร. 2550.  ปจจุบันและอนาคตเกษตรไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2550 และแนวโนมป 2551   

 จัดโดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชัน่ วันที่ 6 ธันวาคม 2550. 

ปทมา สุขสันต. 2546.  กระบวนทัศนใหมของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรหลงัการปฏิรูประบบราชการและความเปนมืออาชพี. (อัดสําเนา) 

ประเสริฐ โพธิจ์ันทร และคณะ.  ยุทธศาสตรเกษตรยุคใหม.(อัดสําเนา) 

วสันต กูเกยีรติกูล.  วิธทีํางานกบัเกษตรกร.  (อัดสําเนา) 

วสันต กูเกยีรติกูล. 2544. ฝายแผนงานกบัยุทธศาสตรการทาํงาน.  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกลยทุธการดําเนินงานดานแผนงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

ณ โรงแรมเอเชียพทัยา เมืองพทัยา ชลบุรี วนัที ่3-5 กันยายน 2544 

วีรยุทธ สมปาสัก. 2548. นักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ. (อัดสําเนา) 

วุฒิศักดิ์ พลพนิิจ. 2548.  (ราง) แนวคิดในการพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรจังหวดัขอนแกน. (อัดสําเนา) 

สายัณห ปกวงศ. 2549.  การทํางานสงเสริมการเกษตรที่กําแพงเพชร.  (อัดสําเนา)  

สมชาย  ภูชัย. 2539.  กลยุทธการทํางานสงเสริมการเกษตร. บทความเผยแพรในวารสารสงเสริมการเกษตร ปที่ 26 ฉบับที่ 103 สิงหาคม 2539 

สุขสันต มุกดาสนิท. 2542.  การเพิม่ศักยภาพชุมชนเกษตรดวยกระบวนการกลุม.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ.2549. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554. กรุงเทพมหานคร :  

 หางหุนสวนจาํกัด วี.เจ.พริ้นติ๊ง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550.  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2550 และแนวโนมป 2551.กรุงเทพมหานคร. 

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี. 2551.  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมคัร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วนัจันทรที ่18 กุมภาพันธ 2551.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเษกษา. 
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สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี. 2551.  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วนัอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเษกษา. 

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี. 2551. แผนบริหารราชการแผนดินป 2551 - 2554 (นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี). แหลงที่มา : 

http//www.ratchakitcha.soc.go.th 15 ธันวาคม 2551 

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี. 2551. แผนบริหารราชการแผนดินป 2552 - 2554 (นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  นายกรัฐมนตรี). แหลงที่มา : 

http//www.ratchakitcha.soc.go.th 15 ธันวาคม 2551 

อนันต ดาโลดม. 2547.  ทิศทางการพัฒนาการเกษตรในอนาคต.  เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา

สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท” ของภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วนัที ่5 กรกฎาคม 2547  

 ณ โรงแรมมารวยการเดนท กรุงเทพมหานคร 

อภิชัย จึงประภา. คูมือการจดัทําแผนสงเสริมการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด. (อัดสําเนา) 

ขอมูลจากการเขารวมสัมมนาปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร ณ ศูนยสงเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร(พันธุพืชเพาะเลีย้ง) จังหวัดสพุรรณบุรี  

 วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2550 
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ภาคผนวก ช 

รายชื่อคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรองคกร 

 

1. นายอภิชัย  จึงประภา   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ฝายบริหาร ที่ปรึกษา 

2. นางออมทพิย  สุทธิพงศเกียรติ์     ผูอํานวยการกองแผนงาน  ประธานคณะทํางาน 

3. นายณัฐภูม ิ สุขมล  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมกองทนุเพื่อการเกษตร    

สํานักพัฒนาเกษตรกร 

คณะทํางาน 

4.นางมาลิน ี พิทกัษ ผูอํานวยการกลุมบริหารจัดการงานสงเสรมิสินคาเกษตร 

สํานักสงเสริมและจัดการสนิคาเกษตร  

คณะทํางาน  

5. นางสาวยุพา  แซชื้อ ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร    

ศูนยสารสนเทศ             

คณะทํางาน 

6. นางสาวฐิติกานต  กลัมพสุต ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    

กองสงเสริมวศิวกรรมเกษตร 

คณะทํางาน 

7. นางนนัทา  ติงสมบัติยุทธ นักวชิาการเผยแพร 8ว    

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย ี

คณะทํางาน 

8. นายอธ ิ ปนเปลง  นักวชิาการเกษตร 8ว    

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 

คณะทํางาน 

9. นางสุขใจ  พุทธวิเศษ หัวหนาฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ    

สํานักงานเลขานุการกรม 

 

คณะทํางาน 
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รายชื่อคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรองคกร (ตอ) 

 

10. นางกุลฤด ี พฒันะอิ่ม  หัวหนาฝายงบประมาณ    

กองคลัง 

คณะทํางาน 

11. นายกนก  ปานบัว  นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 7ว    

กลุมพัฒนาระบบบริหาร     

คณะทํางาน   

12. นายถนัด  เกิดงาม     นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 7ว    

กองพฒันาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ     

คณะทํางาน   

13. นางสาวพรพิมล  โตนิ่ม  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว    

กลุมตรวจสอบภายใน 

คณะทํางาน 

14. นางศศิญา  เพชรกาํเนดิ บุคลากร 7 ว    

กองการเจาหนาที ่

คณะทํางาน   

15. นางสาวปริญญารัตน  ภูศิริ นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 6ว    

กองวิจยัและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

คณะทํางาน 

16. นายมงคล  อธิกุลวงศ   นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 6ว    

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสรมิวิสาหกิจชมุชน 

คณะทํางาน 

17. นางสาวจฬุาลักษณ  มลิวัลย นิติกร 5    

กองนิติการ 

คณะทํางาน 

18. นายวิศรุต  ตุยศักดา  นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 4    

สถาบนัสรางเสริมนวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะทํางาน 
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รายชื่อคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรองคกร (ตอ) 

 

19. นายมาโนชญ  องอาจ  นักวชิาการเผยแพร    

สถานวีทิยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 

คณะทํางาน 

20. นายพีรพร  พรอมเทพ ผูอํานวยการกลุมแผนงาน    

กองแผนงาน 

คณะทํางานและเลขานกุาร 

21. นายวโิรจน  จันทรขาว             เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    

กองแผนงาน     

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

22. นางวาสนา  ดวงดี             เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    

กองแผนงาน     

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

23.  นายจิรวทิย  เฮงหิรัญญวงษ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    

กองแผนงาน      

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  

24. นางสาวปทมาภรณ  ติดทะ        เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4    

กองแผนงาน     

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 


