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     ทางสายกลาง 



 3

(หนาแรก) 

 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. ระเบิดจากข้างใน 
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
4. ทําตามลําดับขั้น 
5. ภูมิสังคม 
6. องค์รวม 
7. ไม่ติดตํารา 
8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
9. ทําให้ง่าย - Simplicity 
10.  การมีส่วนร่วม 
11.  ประโยชน์ส่วนรวม 
12.  บริการรวมท่ีจุดเดียว – One Stop Services 
13.  ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
14.  ใช้อธรรมปราบอธรรม 
15.  ปลูกป่าในใจคน 
16.  ขาดทุนคือกําไร 
17.  การพ่ึงตนเอง 
18.  พออยู่พอกิน 
19.  เศรษฐกิจพอเพียง 
20.  ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
21.  ทํางานอย่างมีความสุข 
22.  ความเพียร : พระมหาชนก 
23.  รู้ รัก สามัคค ี

 
              ที่มา : สํานักงาน กปร.(http://www.rdpb.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

คํานํา 
 

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดทําขึ้น
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับได้ทราบถึงภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการ และใช้เป็น
กรอบในการทาํงานในปี 2555 

เน้ือหาของเอกสารเล่มน้ีประกอบด้วย ประเด็นนโยบาย เป้าหมายในปี 2555 และแนวทาง
ดําเนินการ ซึ่งการจะนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ ต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละเรือ่งให้
ชัดเจน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการควบคุมกํากับการดําเนินงาน และได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้เก่ียวข้องในทุกระดับ 

หวังว่านโยบายและแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จะทําให้การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสขุอย่างย่ังยืน 
 
 
                                                                                                     (ลายเซ็น อธส.) 

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลากหลายด้าน ทั้งภารกิจที่เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของการส่งเสริมการเกษตร ภารกิจภายใต้การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น อีกทั้งในปัจจุบันมีสถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด
ในการส่งเสริม พัฒนา ดูแลเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างย่ังยืน 

ในปีงบประมาณ พ ศ. 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดกรอบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
ภารกิจที่สําคัญ น้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัวมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมีประเด็นเชิงนโยบายท่ีมุ่งเน้นปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ 9 
ประเด็น ได้แก่ 

1. ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริและการเสด็จตรวจเย่ียมโครงการของ
ทุกพระองค์ โดยมีแผนปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่โครงการที่ชัดเจน ดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง มีการ
วัดผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม 

2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูพืชเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทันตามกําหนดเวลา 
3. เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมฟ้ืนฟูให้เกษตรกรกลับมา

ประกอบอาชีพการเกษตรได้ในระยะเวลาอันสั้น 
4. ศึกษาติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือวางระบบป้องกัน  สามารถให้ความช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงทีต้ังแต่เริ่มเกิดการระบาด พัฒนาให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 
5. ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริม

การเกษตรและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ( ศบกต.) ในการบูรณาการการ
ทํางานในพ้ืนที่ 

6. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรอย่างกว้างขวาง โดยจัดให้มี
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ครบทุกหมู่บ้านเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

7. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ให้
เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความย่ังยืน 

8. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย 
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 

9. ปฏิบัติงานโครงการและภารกิจทุกเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
มีการควบคุมกํากับและติดตามงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย 
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แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย 
 
1.  ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนนิงานโครงการพระราชดาํริและการเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการของทกุพระองค์ 

โดยมีแผนปฏบิตังิานในแตล่ะพื้นที่โครงการทีช่ดัเจน ดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีการวัดผลสาํเร็จ
ทีเ่ปน็รปูธรรม 

 
เป้าหมายในปี 2555 
1) สามารถดําเนินงานโครงการในแต่ละพ้ืนที่ที่โครงการต้ังอยู่ได้ตามแผนและเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
2) กรมฯ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรับเสด็จฯ 
แนวทางดําเนนิการ 
1.1  ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอันเน่ือง 

มาจากพระราชดําริของทุกพระองค์ ต้องติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
1.2  ในกรณีทีม่ีการเสด็จพระราชดําเนินตรวจเย่ียมโครงการด้านการเกษตรต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือ

เก่ียวข้อง ให้ถือเป็นความสําคัญอันดับแรกที่จะต้องเข้าร่วมรับเสด็จฯ ทกุคร้ัง โดยจัดเตรียมข้อมูล
ให้พร้อมทั้งในรูปเอกสารและการถวายรายงานด้วยวาจา และสรุปผลการรับเสด็จฯ รายงานกรม
ส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 วัน 

1.3  รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทุกโครงการในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.4  จัดทําแผนปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ควบคุมกํากับให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 
2.  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพชืเศรษฐกิจใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมาย  ทนัตามกําหนดเวลา 
 

เป้าหมายในปี 2555 
1)  มีฐานข้อมลูเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ครบถ้วน สมบูรณ ์
2)  สามารถออกใบรับรองให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ

รัฐบาลได้ตามท่ีกําหนด 
แนวทางดําเนนิการ 
2.1  ช้ีแจงทําความเข้าใจ ควบคุมกํากับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการขึ้นทะเบียน 
2.2  ตรวจสอบข้อมูลให้ถกูต้อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
2.3  บันทึกขอ้มูลให้เสร็จโดยเร็ว บริหารจัดการระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้สามารถ

รองรับการนําเข้าข้อมูลและการออกใบรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เร่งรดัการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมฟืน้ฟใูหเ้กษตรกรกลบัมาประกอบอาชพี

การเกษตรได้ในระยะเวลาอันสัน้ 
 

เป้าหมายในปี 2555 
เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งได้รับ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่การเกษตรให้สามารถดําเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น 
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แนวทางดําเนนิการ 
3.1  ดําเนินการตามข้ันตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติให้เสร็จโดยเร็ว ตรวจสอบข้อมูล

ให้มีความถูกต้อง จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเพ่ือขอรับการช่วยเหลือให้ครบถ้วนโดยเร็ว 
3.2  ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดอย่างเคร่งครัด ประสานทําความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนที่ให้ชัดเจนเพ่ือไมใ่ห้เกิดกรณีการร้องเรียน 
3.3   เร่งรัดการดําเนินงานโครงการด้านการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัย ทั้งโครงการ

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรและโครงการที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 
 

4.  ศึกษาตดิตามสถานการณศ์ตัรพูชืเพื่อวางระบบปอ้งกัน สามารถใหค้วามช่วยเหลืออย่างทนัทว่งทตีัง้แต่
เริ่มเกดิการระบาด พฒันาใหเ้กษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการศตัรพูชืไดด้้วยตนเอง 

 
เป้าหมายในปี 2555 
1)  เกษตรกรที่มีปัญหาการระบาดของศัตรูพืชได้รับบริการและความช่วยเหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด 
2)  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกศูนย์สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางดําเนนิการ 
4.1  ควบคุมกํากับให้มีการสาํรวจและรายงานแปลงติดตามสถานการณศ์ัตรูพืช การแจ้งเตือนภัยการ

ระบาดศัตรูพืช การรายงานพ้ืนที่ระบาดอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ 
4.2  ในกรณีทีม่ีปัญหาศัตรูพืชในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ต้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้

คําแนะนําเบ้ืองต้นแก่เกษตรกร และรายงานเกษตรจังหวัดภายใน 24 ช่ัวโมง 
4.3  ศูนย์บรหิารศัตรูพืชต้องพร้อมให้คําแนะนําและสนับสนุนปัจจัยในการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสาน ภายใน 48  ช่ัวโมง หลังได้รับรายงาน 
4..4  ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชไม่ให้แพร่กระจายออกไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ลดประชากรศัตรูพืชในพ้ืนที่ระบาด 
4.5  มีการประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามแนวทางที่กําหนด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้

สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.  ใช้ระบบสง่เสริมการเกษตรเปน็หลักในการปฏบิตังิาน โดยใช้เวทตีามระบบส่งเสริมการเกษตรและ

ศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล ( ศบกต.) ในการบรูณาการการทาํงานในพืน้ที ่
 

เป้าหมายในปี 2555 
1)  มีการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรตามที่กําหนด และมีการบูรณาการการทํางาน 
2)  ศบกต. 7,107 ศูนย์ มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับตําบลกับแผนพัฒนาตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
แนวทางดําเนนิการ 
5.1  จัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับตามแผนที่กําหนด โดยใช้เป็นเวทีในการขับเคลื่อน

การดําเนินงานตามนโยบาย การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และการปรกึษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 

5.2  ประสานงานวิชาการและดําเนินงานโครงการความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงาน
วิชาการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

5.3  ศบกต. เปิดให้บริการแก่เกษตรกร โดยมอบหมายคณะกรรมการให้หมุนเวียนประจําศูนย์ฯ 
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5.4  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เป็นประจําทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง 
5.5  จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนการถ่ายทอดความรู้ และปฏิบัติงานตามแผน 
5.6  ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและระดับตําบล เสนอแผนเพ่ือบูรณาการหรือเสนอ

ของบประมาณของ อปท. โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และ
ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

 
6.  เปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรอย่างกว้างขวาง โดยจัดให้มีอาสาสมัคร

เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ครบทกุหมู่บา้นเพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่
 

เป้าหมายในปี 2555 
อกม.จํานวน 75,181 ราย มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที ่
แนวทางดําเนนิการ 
6.1  เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติค่าตอบแทนให้ อกม.  
6.2  จัดอบรมและจัดเวทีในการพัฒนาสมรรถนะของ อกม. สนับสนุนให้ร่วมปฏิบัติงานต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการเข้าร่วมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร และการบูรณาการแผนกับ อปท. 
 
7.  พฒันาศกัยภาพของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายตา่งๆ ใหเ้ข้มแข็ง

พึง่ตนเองได้  เป็นกาํลังสําคญัในการพฒันาภาคการเกษตรให้เกดิความยั่งยืน 
 

เป้าหมายในปี 2555 
1)  มีข้อมลูสถานะของกลุ่มทุกประเภทท่ีถูกต้อง 
2)  หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
3)  มีแผนพัฒนากลุ่มและแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 
4)  มีการประกวดองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
แนวทางดําเนนิการ 
7.1  เจ้าหน้าที่ทําการประเมินสถานะของกลุ่มทุกกลุ่มทีร่ับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

และส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่อเน่ือง 
7.2  ใช้กลไกของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการระดับต่างๆ ที่ต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ในการบูรณาการงานส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
7.3  ให้ความสําคัญกับการจัดเวทีเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ

ประเมินศักยภาพ ตลอดจนสามารถจัดทําแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
7.4  ประกวดกลุ่ม องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ 

 
8.  พฒันาบุคลากรทกุระดบัของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยรปูแบบ และวิธกีารทีห่ลากหลาย เปน็ธรรม 

มีประสทิธภิาพ  
 

เป้าหมายในปี 2555 
บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2555 
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แนวทางดําเนนิการ 
8.1  พัฒนาคณุภาพมาตรฐานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
8.2  พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความร่วมมือกับสาํนักงาน ก.พ.  
7.3  ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ตามกฎ ก.พ. และหลักสูตรการส่งเสริมการเกษตร 
8.4  ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่งนักบริหารทั้งระดับสูง (นบส.) ระดับกลาง (นบก.) 

ระดับอําเภอ (นสอ.) 
8.5  พัฒนาความรู้และทักษะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําจังหวัด ให้มีความรู้ความสามารถที่จะ

เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพ เป็นผู้ชํานาญการด้านพืช ภายใต้การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
8.6  พัฒนาบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ

การเสนอขอรับทุนต่างประเทศ 
8.7  สร้างขวัญกําลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยให้มีการประกวดบุคคล องค์กร และ

สถาบันดีเด่น 
 
9.  ปฏบิตังิานโครงการและภารกิจทกุเรือ่งอย่างมีประสทิธภิาพ เปน็ไปตามแผนปฏบิตัิงาน มีการควบคุม

กํากบัและตดิตามงานอย่างเป็นระบบในทกุระดบั เกดิผลสาํเร็จตามเปา้หมายทีก่าํหนด 
 

เป้าหมายในปี 2555 
1)  งาน/โครงการท้ังหมดสามารถดําเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
2)  มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
3)  มีการรายงานผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 
แนวทางดําเนนิการ 
9.1  จัดทาํแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับ โดยวางแผนให้เกิดการปฏิบัติงานและเกิดผลงานที่

ไม่ไปกระจุกตัวอยู่ช่วงปลายปีงบประมาณ 
9.2  ติดตามงานโครงการสําคัญต่างๆ ของกรมฯ ตามระบบที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง โดยใช้ทีมติดตาม

ทีมเฉพาะกิจ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับและผู้เช่ียวชาญกรมฯ มีส่วนร่วม 
9.3  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระบบ e-project และ RBM อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา 
 

---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 


