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ค�ำน�ำ
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปี ๒๕๕๘ ได้จัดท�ำขึ้น 

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมกำรเกษตรทุกระดับใช้เป็นกรอบกำรท�ำงำน 

ในปี ๒๕๕๘ ในกำรจัดท�ำนโยบำยครั้งนี้ได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับนโยบำย 

ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) รัฐบำล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นส�ำคัญ ซึ่งมีทั้งนโยบำยเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินกำรให้เกิดผลส�ำเร็จภำยในระยะ 

เวลำอันสั้น และนโยบำยที่เป็นกำรวำงรำกฐำนให้เกิดกำรปฏิรูปภำคกำรเกษตร 

ในระยะยำว โดยมีจุดมุ่งหมำยหลักในกำรดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนำเกษตรกร 

ให้มีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง ภำคกำรเกษตรมีกำรพัฒนำและเกิดควำมยั่งยืน  

นอกจำกนี้ กำรท�ำงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลปัจจุบันต้องมีกำรปรับรูปแบบและ 

วิธีกำรท�ำงำน โดยยึดหลักกำร “ท�าก่อน ท�าจริง ท�าทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” 

 ด้วยศักยภำพของบุคลำกร ระบบกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ และ 

ควำมร่วมแรงร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีควำม 

เชื่อมั่นว่ำกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ�ำปี ๒๕๕๘  

จะประสบควำมส�ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ทุกประกำร และส่งผล

ให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นที่ยอมรับในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรช่วยเหลือ 

และพัฒนำเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

      

     

(นำยโอฬำร พิทักษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



 ในปีที่ผ ่ำนมำกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้มีนโยบำยในกำรปรับระบบ 
กำรท�ำงำนเพื่อให้เห็นบทบำท ตัวตน และอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมกำรเกษตร 
ที่ชัดเจนในฐำนะของผู้จัดกำรกำรเกษตรในพื้นที่และผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง ภำยใต้ 
แนวคิด “กำรเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด” หรือ Change to the Best รวมทั้ง 
ได้เริ่มใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตรมิติใหม่ หรือระบบ MRCF (Mapping : จัดท�ำ 
และใช้ข้อมูลแผนที่ / Remote Sensing : ประสำนและให้บริกำรเกษตรกร 
ด้วยกำรสื่อสำรจำกระยะไกล / Community Participation : ท�ำงำนโดยเน้น 
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง / Specific Field Service : เข้ำท�ำงำน 
ในพื้นที่โดยมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและให้บริกำรแบบเฉพำะเจำะจง) 

 ส�ำหรับปีงบประมำณ ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้มีนโยบำย 
ให้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมระบบ MRCF ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำเพื่อให้เกิด 
ผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยมุ ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงคุณภำพ มีกำรเชื่อมโยงกับ 
นโยบำย Zoning ของรัฐบำลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และม ี
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรเพื่อเป็นกรณีตัวอย่ำงส�ำหรับ
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล โดยเฉพำะโครงกำรพระรำชด�ำริและเศรษฐกิจพอเพียง นอกจำกนี้  
ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กำร
ด�ำเนินงำนในภำพรวมของกรมฯ ประสบควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้ก�ำหนด
นโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

 ๑. เร่งรัดการด�าเนินงานส�าคัญตามนโยบาย
 ๒. ขับเคลื่อนระบบ MRCF ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
 ๓. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

โดยในแต่ละประเด็นนโยบำยมีกรอบกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

นโยบำย

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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 ๑.๑ เร่งรัดงำนส�ำคัญตำมนโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  

รัฐบำล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กำรดูแลและช่วยเหลือ 

เกษตรกร กำรเพิ่มผลผลิตและพัฒนำคุณภำพผลผลิต กำรจัดตั้ง 

ศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรเกษตร กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำ

เกษตร กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

กำรส่งเสริมตลำดเกษตรกร (Farmer Market) กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล

เกษตรกรแห่งชำติ ฯลฯ

 ๑.๒ ขยำยผลโครงกำรพระรำชด�ำริ เกษตรกรรมยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้เกษตรกรมีรำยได้ตลอดทั้งปี  

โดยเฉพำะในเกษตรกรรำยย่อย

 ๑.๓ บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินกำรทั้งระดับนโยบำย 

และระดับปฏิบัติ และระดมควำมร่วมมือและทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

 ๑.๔ ท�ำงำนโดยยึดหลัก “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และ

ยั่งยืน” ตำมนโยบำยของรัฐบำล และยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของคนไทย  

๑๒ ประกำร 

1. เร่งรัดกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ
 ตำมนโยบำย

นโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ปี ๒๕๕๘๒



 ๒.๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ โดยยึดพื้นที่เป็น

ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ มองภำพของ “พื้นที่-คน-สินค้ำ” เข้ำด้วยกัน  

และใช้ MRCF เป็นเครื่องมือในกำรท�ำงำนและพัฒนำเป็นระบบที่ยืดหยุ่น 

สำมำรถ “ชี้เป้ำ” ให้หน่วยงำนอื่นๆ เข้ำไปด�ำเนินงำนในพื้นที่ได้

 ๒.๒ มุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของงำนส่งเสริมกำรเกษตร  

๕ Smarts ได ้แก ่  (๑) Smart Officer (๒) Smart Office  

(๓) Smart Farmer  (๔) Smart Group  (๕) Smart Product

 ๒.๓ พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยให้

สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับ 

สินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ (Zoning) สำมำรถตอบโจทย์/ปัญหำกำรผลิต 

สินค้ำเกษตรของแต่ละพื้นที่ได้ ก�ำหนดเปำ้หมำยด�ำเนินกำรในทุกอ�ำเภอ

อย่ำงน้อยอ�ำเภอละ ๑ จุด

 ๒.๔ พัฒนำงำนพื้นฐำนส�ำคัญของกรมส่งเสริมกำรเกษตรให้เกิดผลส�ำเร็จ  

เช่น อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำน

เกษตรกร วิสำหกิจชุมชน กำรบริหำรจัดกำรผลไม้ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

และปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืช 

๒. ขับเคลื่อนระบบ MRCF
 ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3



 ๓.๑ เพิ่มบทบำทของเขตและศูนย์ปฏิบัติกำรให้สำมำรถสนับสนุนกำร 

ปฏิบัติงำนของพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไก 

ในระบบส่งเสริมกำรเกษตรในระดับพื้นที่  รวมทั้งพัฒนำยกระดับ

ศนูย์เยำวชนเกษตรจงัหวดักำญจนบรุใีห้เป็นศนูย์กลำงกำรพฒันำเยำวชน

เกษตรในภูมิภำคอำเซียน

 ๓.๒ พัฒนำองค์กรและบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีขวัญก�ำลังใจ 

ในกำรปฏิบัติงำน โดยสนับสนุนกำรเรียนรู ้ในรูปแบบที่หลำกหลำย  

สร้ำงโอกำสในกำรเติบโตก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ แต่งตั้งโยกย้ำยบุคลำกร

โดยยึดหลักคุณธรรม พัฒนำกรมส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้ และจัดระบบอัตรำก�ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนให ้

เหมำะสมและเป็นธรรม 

 ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและงบประมำณ โดย 

บริหำรโครงกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มองเป้ำหมำยระยะยำวควบคู่กับ 

กำรด�ำเนินงำนในระยะสั้น พัฒนำระบบกำรติดตำม รำยงำน และ 

ประเมินผล และใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 ๓.๔ ประชำสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ เผยแพร่ผลงำน  

และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมกำรเกษตรต่อสำธำรณชน 

3. พัฒนำศักยภำพ
 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร

นโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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แนวทำง
กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย

1. เร่งรัดกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญตำมนโยบำย

 ๑.๑ เร่งรัดงานส�าคัญตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ➽ ดูแลและช่วยเหลือเกษตรกร 

   ✤ ดูแลเกษตรกรให้มีรำยได้ที่เหมำะสม โดยลดต้นทุนกำรผลิต  

ส่งเสริมกำรใช้ปุ ๋ยอินทรีย ์ ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยกำรผลิต 

อย่ำงทั่วถึง ช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อย ใช้กลไกตลำดดูแล 

รำคำสินค้ำเกษตร

   ✤ เพิ่มผลผลิตและพัฒนำคุณภำพผลผลิต 

   ✤ จัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรเกษตร

  ➽ ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร

   ✤ ส่งเสริมกำรผลิตตำมแนวทำงบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ส�ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ (Zoning) และสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของตลำด

   ✤ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

   ✤ บริหำรจัดกำรให้เกิดสมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำน (Demand-

Supply) ของสินค้ำเกษตร

   ✤ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ

  ➽ งำนส�ำคญัเร่งด่วนต่ำงๆ เช่น กำรเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบัสถำนกำรณ์

ภัยแล้ง กำรระบำดของศัตรูพืช กำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ 

ภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กำรแก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตร

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕



  ➽ ส่งเสริมตลำดเกษตรกร (Farmer Market) เพื่อเป็นแหล่งรองรับ
ผลผลิตที่มีคุณภำพจำกเกษตรกร ที่เป็นผลจำกกำรด�ำเนินงำน 
ส่งเสริมกำรเกษตร โดยเฉพำะสินค้ำที่ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำน 
GAP สินค้ำเกษตรอินทรีย์ และสินค้ำเกษตรปลอดภัย รวมถึงสินค้ำ 
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้จ�ำหน่ำยให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง มีเป้ำหมำยด�ำเนินกำรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  ➽ พัฒนำศูนย์ข้อมูลเกษตรกรแห่งชำติ : พัฒนำระบบข้อมูลเกษตรกร
และข้อมูลกำรเกษตรให้มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ สำมำรถน�ำไป 
ใช้ในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐ โดยให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมด�ำเนินกำรและร่วมใช้ประโยชน์ มีระบบกำร
ปรับปรุงข้อมูลโดยก�ำหนดให้เป็นงำนพื้นฐำนประจ�ำที่ผู้เกี่ยวข้องต้อง
ด�ำเนินกำร เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์ข้อมูลเกษตรกรแห่งชำติ

 ๑.๒ ขยายผลโครงการพระราชด�าริ เกษตรกรรมยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง

  ➽ ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  
โครงกำรหลวง และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

  ➽ ส่งเสริมกำรท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพำะ 
ในเกษตรกรรำยย่อย เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ ให้เกษตรกร 
มีรำยได้ตลอดทั้งปี และเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรในระดับ 
ครัวเรือนและชุมชน โดยมีกำรเชื่อมโยงกับตลำด

  ➽ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและเกษตรกรประกอบอำชีพและ
ด�ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑.๓ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

  ➽ ระดับนโยบำย : บูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณในภำพรวมเพื่อลด
ควำมซ�ำ้ซ้อนและเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน สือ่สำรท�ำควำมเข้ำใจกบั
หน่วยงำนในพื้นที่ ก�ำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรท�ำงำนของพื้นที่

นโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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  ➽ ระดับพื้นที่ : ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรท�ำงำนร่วมกัน ระดมควำมร่วมมือ

และทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมำยให้เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

 ๑.๔ ท�างานโดยยึดหลัก “ท�าก่อน ท�าจริง ท�าทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และ

ยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล และยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการ 

๒. ขับเคลื่อนระบบ MRCF ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

 ๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

  ➽ ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ด�ำเนินกำร

และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ชัดเจน วัดผลส�ำเร็จได้ โดยมองภำพของ 

“พื้นที่-คน-สินค้ำ” เข้ำด้วยกัน

  ➽ สนับสนุนให้มีกำรใช้ MRCF เป็นเครื่องมือในกำรท�ำงำนทุกระดับ  

และส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง MRCF ของแต่ละ 

พื้นที่  สนับสนุนให้เกิดควำมหลำกหลำยในกำรพัฒนำเทคนิค/ 

วิธีกำรท�ำงำน โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน

  ➽ พัฒนำระบบ MRCF ให้เป็นระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น ทุกภำคส่วน 

เข้ำมำร่วมด�ำเนินกำรได้ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์  

เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ยึดติด

กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

  ➽ พัฒนำให้หน่วยงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ให้สำมำรถ 

ชี้น�ำกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร หรือ “ชี้เป้ำ” ให้หน่วยงำนอื่นๆ ในกำร

เข้ำไปด�ำเนินงำนในแต่ละพื้นที่ได้ โดยสอดคล้องกับสภำพปัญหำและ

ควำมต้องกำรของเกษตรกร

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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 ๒.๒ มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตร ๕ Smarts  

ได้แก่ (๑) Smart Officer (๒) Smart Office (๓) Smart Farmer 

(๔) Smart Group (๕) Smart Product

  ➽ Smart Officer : พัฒนำนักส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็น Smart Officer  

มีควำมรอบรู้ทั้งในมิติของ พื้นที่-คน-สินค้ำ ช�ำนำญในเรื่อง “กำรข่ำว”  

ทันต่อสถำนกำรณ์ในพื้นที่ ยึดหลักกำรท�ำงำนโดยทุกฝ่ำยได้ประโยชน์

ร่วมกัน (Win-Win) เป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับ 

ในฐำนะผู้จัดกำรกำรเกษตรในพื้นที่ 

  ➽ Smart Office : พัฒนำส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอทั้ง ๘๘๒ แห่ง 

ทั่วประเทศให้เป็น Smart Office และพัฒนำศูนย์บริกำรประชำชน

ด้ำนกำรเกษตร ทั้ง ๑,๐๑๘ แห่งให้สำมำรถให้บริกำรประชำชน 

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย 

เชื่อมโยงกำรท�ำงำนกับศูนย์ด�ำรงธรรม

  ➽ Smart Farmer : ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

โดยบูรณำกำรกำรท�ำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  ➽ Smart Group : เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

ให้ก้ำวสู่กำรเป็น Smart Group เป็นเครือข่ำยและเป็นก�ำลังส�ำคัญ 

ในกำรพัฒนำอำชีพและควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่

  ➽ Smart Product : ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 

ให้ผลิตสินค้ำที่เป็น Smart Product โดยเป็นสินค้ำเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ สะท้อนแหล่งที่มำ วิถีกำรผลิต และอัตลักษณ์

ของแต่ละพื้นที่ 

นโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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 ๒.๓ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

  ➽ หลักกำรส�ำคัญคือเป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นตำมแนวทำงบริหำรจัดกำร 

เขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ (Zoning) เป็น 

พื้นที่น�ำร่องกำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมรูปแบบ MRCF มีกำรวิเครำะห์

ข้อมูลทั้งในมิติของพื้นที่-คน-สินค้ำ ตอบโจทย์/ปัญหำกำรผลิตสินค้ำ

เกษตรของพื้นที่ องค์ประกอบของศูนย์ฯ ได้แก่ (๑) แปลงเรียนรู้  

(๒) เกษตรกรต้นแบบ (๓) หลักสูตรกำรเรียนรู้ (๔) ฐำนกำรเรียนรู้ 

  ➽ ก�ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงน้อยอ�ำเภอละ ๑ จุด ด�ำเนินกำรต่อเนื่องจำก 

ปี ๒๕๕๗ และขยำยผลตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยมุ่งหวัง 

ให้เป ็นศูนย์ที่ถำวรเพื่อเป็นกรณีตัวอย่ำงและใช้เป ็นเครื่องมือ 

ในกำรส่งเสริมกำรเกษตรที่ เหมำะสมกับสภำพของแต่ละพื้นที่  

กลุ่มเป้ำหมำยหลักคือเกษตรกรในพื้นที่

  ➽ เชื่อมโยงกำรท�ำงำนกับศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ในพื้นที่ รวมถึงศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โดยใช้กลไกของศูนย์บริกำร 

และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำต�ำบล (ศบกต.)

  ➽ เน้นกำรพัฒนำศูนย์ฯ ในเชิงคุณภำพ ตอบสนองต่อนโยบำยของ 

รัฐบำล สำมำรถวัดผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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 ๒.๔ พัฒนางานพื้นฐานส�าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร 

  ➽ พัฒนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อกม.) ให้เป็น Smart Farmer 

สำมำรถปฏิบัติงำนตำมบทบำท/ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และเป็นเครือข่ำยและผู้ช่วยของเจ้ำหน้ำที่ในกำรท�ำงำน

ส่งเสริมกำรเกษตรในระดับพื้นที่

  ➽ พัฒนำยุวเกษตรกรให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตร มีใจรักและ

มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพกำรเกษตร ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในกำรเข้ำสู่อำชีพ

กำรเกษตรในอนำคต เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  

ที่มีศักยภำพและเป็นก�ำลังส�ำคัญของภำคเกษตรในระยะยำว

  ➽ ส่งเสริมกลุ ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนในกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลผลิตเกษตร สำมำรถสร้ำง 

รำยได้และยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู ่ของครัวเรือน  

รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่ม และสนับสนุนให้มีบทบำท 

มำกขึ้นในกำรพัฒนำและขยำยผลกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร

ในพื้นที่

  ➽ บริหำรจัดกำรผลไม้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพ

ผลผลิต บริหำรจัดกำรให ้ เกิดสมดุลของอุปสงค ์และอุปทำน  

(Demand-Supply) กระจำยผลผลิตด้วยกำรผลิตนอกฤดู และ 

ประสำนในกำรจัดหำตลำดรองรับผลผลิต

  ➽ ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต รวมทั้ง

สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

  ➽ ส ่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืชเชิงป ้องกัน สนับสนุนกำร 

ด�ำเนินงำนของศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อให้เกษตรกร 

และชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืช และพัฒนำ

ระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในกรณีที่ 

มีกำรระบำดของศัตรูพืชอย่ำงรุนแรง 

นโยบำยกรมส่งเสริมกำรเกษตร
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3. พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

 ๓.๑ เพิ่มบทบาทของเขตและศูนย์ปฏิบัติการ

  ➽ สนับสนุนให้เขตเป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ 

และท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยตรวจรำชกำร

  ➽ พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรให้มีกำรปรับบทบำทกำรท�ำงำนให้สอดคล้อง 

กับโครงสร้ำงใหม่ ทั้งศูนย์เฉพำะด้ำนและศูนย์สหวิชำ มีกำรเชื่อมโยง 

และสนับสนุนกำรท�ำงำนของพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไก 

ในระบบส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ 

  ➽ พัฒนำศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมเยำวชนเกษตรนำนำชำติ โดยพัฒนำ

ยกระดับศูนย์เยำวชนเกษตรจังหวัดกำญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลำง 

กำรพัฒนำเยำวชนเกษตรในภูมิภำคอำเซียน มีกำรประสำนและ 

ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จ

 ๓.๒ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีขวัญก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน

  ➽ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สนับสนุน

กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองในรูปแบบที่หลำกหลำย 

  ➽ สร้ำงโอกำสในกำรเติบโตก้ำวหน้ำโดยผลักดันให้มีกำรเพิ่มต�ำแหน่ง

ในระดับที่สูงขึ้น แต่งตั้งโยกย้ำยบุคลำกรโดยยึดหลักคุณธรรม  

โดยพิจำรณำผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์

  ➽ พัฒนำกรมส่งเสริมกำรเกษตรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ยกระดับ

สมรรถนะของหน่วยงำน สำมำรถให้บริกำรเชิงรุก จัดระบบอัตรำ 

ก�ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรให้เหมำะสมและเป็นธรรม  

ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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 ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ

  ➽ บริหำรจัดกำรโครงกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มองเป้ำหมำยระยะยำว 

ควบคู่กับกำรด�ำเนินงำนในระยะสั้น (ปีงบประมำณ ๒๕๕๘) โดย 

ส่วนกลำงจัดท�ำโครงกำรที่ยืดหยุ่น ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้

หน่วยงำนในพื้นที่น�ำไปจัดท�ำโครงกำรบูรณำกำรที่มีควำมเฉพำะ

เจำะจงในระดับพื้นที่ และเกิดผลส�ำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

  ➽ พัฒนำระบบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลุมงำน/โครงกำร

ทั้งหมดที่ด�ำเนินกำร ทั้งโครงกำรของกรมส่งเสริมกำรเกษตรและ

โครงกำรที่ร่วมด�ำเนินกำรหรือใช้งบประมำณจำกแหล่งอื่น พัฒนำ 

ระบบ e-project ให้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญและตอบผลส�ำเร็จ 

ของงำนได้มำกขึ้น ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรก�ำกับ ติดตำม  

และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว 

และประหยัด รวมทั้งประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส�ำคัญและ 

น�ำไปเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท�ำโครงกำรในระยะต่อไป

  ➽ ใช้จ ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำร

ก�ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมมำตรกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ๓.๔ ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 

  ➽ มุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุกผ่ำนสื่อและช่องทำงต่ำงๆ เพื่อ 

เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและภำรกิจส�ำคัญ 

เผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำน และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริม

กำรเกษตรต่อสำธำรณชน

  ➽ ในกรณีที่มีข ่ำวหรือสถำนกำรณ์ที่จะส ่งผลกระทบในทำงลบ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ด�ำเนินกำรแก้ไขสถำนกำรณ์และสร้ำง 

ควำมเข้ำใจแก่ผู ้เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

ต่อภำพลักษณ์ของกรมฯ

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า

๑๐. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า

๑๒. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

R
ค่ำนิยม 1๒ ประกำร
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