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1. วิสัยทศัน ์
 

“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” 
 

 

2. เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 

เป้าประสงค ์
1) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง         

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันได้ 
๓) มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

เป้าหมาย 
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 80 
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 390,000 บาท/คน 
4) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทีม่ีความเข้มแข็ง 
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
3) รายได้ต่อหัวของเกษตรกร (บาท/คน) 
4) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสูม่าตรฐานสากลดว้ยงานวิจัย  
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3   การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้อง           
กับความต้องการของตลาด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 
Department of Agricultural Extension 
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4. Roadmap การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี  
 

 ปีที่ 1 – 5 
(2560 – 2564) 

ปีที่ 6 – 10 
(2565 – 2569) 

ปีที่ 11 – 15 
(2570 – 2574) 

ปีที่ 16 – 20 
(2575 – 2579) 

Subsistence 
Farming 

- เน้นส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน/
เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 

- ใช้องค์ความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ตลาดชุมชน 
- มุ่งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคง

ด้านอาหาร พึ่งพาตนเองได้   

- ส่งเสริมการรวมกลุม่ สร้างเครือข่าย 
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- เชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชน 
- เข้าสู่ Semi-commercial Farming ส าหรบั

เกษตรกรทีม่ีความพร้อม     

- สร้างความเข้มแข็งและขยายเครอืข่าย 
  การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- เชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชน 
- สร้างความภาคภูมิใจ ยกย่องให้เกียรต ิ
- ส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน 
  ของการพัฒนาภาคเกษตร 

- เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตที่ดี ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
ภาคภูมิใจ และมคีวามมั่นคงในอาชีพ 

- ภาคเกษตรมีรากฐานที่เขม้แข็ง และ  
มีภูมคุม้กันท่ีดีด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Semi - commercial 
Farming 

- พัฒนาศักยภาพ ศพก. และเช่ือมโยงสู่การผลิต
ในแปลงใหญ่ 

- เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต 
- ส่งเสริมการรวมกลุม่ / Smart Group / 

เครือข่ายที่เข้มแข็ง  
- พัฒนา/สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ   
- พัฒนา Smart Farmer/ Young Smart 

Farmer/ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน  

- ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
- ใช้เทคโนโลยี/นวตักรรม สร้างมลูค่าเพิ่ม 
- เชื่อมโยงตลาดชุมชนและระดับประเทศ  
- เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร

อุตสาหกรรม/ธุรกิจเกษตร 
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีไทย 
- ขยายผล SF/YSF 
- เข้าสู่ Commercial Farming ส าหรับ

เกษตรกรทีม่ีความพร้อม 

- สร้างเครือข่ายธรุกิจเกษตรที่เข้มแข็ง 
- ใช้เทคโนโลยี/นวตักรรม สร้างมลูค่าเพิ่ม 
- เชื่อมโยงตลาดชุมชนและระดับประเทศ 
  ซื้อ–ขายผ่านทาง online 
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็น

ส่วนส าคญัของการท่องเที่ยวไทย 
- ขยายผล SF/YSF 
 
 

 
 
   
- เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer 
- เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตที่ด ีมีความ 

สามารถในการแข่งขัน มั่งคั่ง 
ภาคภูมิใจในอาชีพ และมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีในสังคม 

- ภาคเกษตรมีความยั่งยืน เป็นเกษตร
สมัยใหม่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม            
และการสรา้งสรรค์ของคนรุ่นใหม ่

 
 

Commercial 
Farming 

-  ผลติสินค้าที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
- ปรับระบบการผลิตเข้าสู่เกษตร 4.0 
- มุ่งเน้นตลาด Premium /Niche Market 
  ซื้อ–ขายผ่านทาง online 
- เร่งขยายผลการพัฒนา YSF 
- สนับสนุน/บม่เพาะ Start up ภาคเกษตร 

 

-  ผลติสินค้าเกษตรที่มีมลูค่าสูง ผลิตแบบ 
cluster ยึดหลัก Less for More 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 
และการท าฟาร์มในรูปแบบใหม่ๆ 

- เชื่อมโยงตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
ขยายการซื้อ–ขายผ่านทาง online 

- สร้างความเข้มแข็ง ขยายเครือข่าย YSF 

- รักษาระดับคณุภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้เป็นท่ีเชื่อถือของตลาด 

- เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการยคุใหม่ท่ีมี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้  

- พัฒนาสู่ Smart Enterprise  
- ส่งเสริมให้ YSF มีบทบาทน าในการ

พัฒนาภาคเกษตร  
     

องค์กรและบุคลากร - พัฒนา Smart Officer/ Smart Office 
- ปรับระบบการท างานสู่ Digital DOAE  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล/ Big Data  

- ขยายผล Smart Officer/ Smart Office 
- ระบบการท างาน/ระบบฐานข้อมูลรองรับ

การท างานในยุคดิจิทัล 

- ขยายผล Smart Officer/ Smart Office 
- ระบบการท างาน/ระบบฐานข้อมูลมี

ประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ ์

- ข้าราชการทุกคนเป็น Smart Officer 
  ทุกหน่วยงานเป็น Smart Office  
- กรมฯ เป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสงู  
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5. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี 

 

เป้าหมาย : (1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 25  (2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  (3) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน  
              ในปี 2564  (4) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ตัวชี้วดั :   (1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง  (2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร  (3) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร  (4) ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การส่งเสริมความมั่นคง 
ในอาชพีของเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสริมประสทิธภิาพ
การผลิตสนิค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวตักรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรและเพิ่มขดีความสามารถในการ
แข่งขันที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การส่งเสริมการผลิตที่      
เปน็มติร กบัสิ่งแวดล้อม และบรหิารจัดการ
ทรพัยากรการเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การพฒันา
ศักยภาพองค์กร และใช้ 
นวตักรรมในการบรหิารจัดการ 
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- สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก  
  พระราชด าริ/ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง/      
  ศาสตร์พระราชา 
- ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และเครือข่าย  
  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน 
- เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรลดรายจ่าย       
  เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
  พึ่งพาตนเองได้ 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย          
   และปลูกฝังให้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการผลิต           
   ทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการผลิตโดยใช้พันธุ์พื้นถิ่น 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในตลาด 
  ชุมชน 
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภค            
   ท่ีเกื้อกูลกัน 

- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน   
   เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
- ส่งเสริมการใชพ้ันธุ์พ้ืนถิ่น และฟื้นฟ/ูอนุรักษ์   
   วิถีชีวิตชุมชนเกษตร 
- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- พัฒนาบุคลากรให้เป็น     
  Smart Officer 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล/   
  Big Data 
- ปรับระบบการท างานสู่  
  Digital DOAE 
- เพิ่มประสิทธิภาพการ 
  ประชาสัมพันธ์ และสร้าง     
  การรับรู้ 
- พัฒนาส านักงานให้เป็น  
  Smart Office 
- พัฒนาองค์กรและการ 
  บริหารจัดการ 
- สนับสนุนการวิจัยและ 
  พัฒนา  เพื่อสร้าง   
  นวัตกรรมการส่งเสริม 
  การเกษตร 
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- พัฒนา Smart Farmer/Young Smart 
Farmer 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร   
  เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย   
  และพัฒนาให้เป็น Smart Group 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการ 
   สินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
- เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต          
   และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการผลิตในเขตท่ีเหมาะสมตามหลัก   
   Zoning by Agri-Map 

- พัฒนา/สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร โดยใช ้
  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และขยายงาน 
   ส่งเสริมการเกษตรสู่ภาคบริการ 
- เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย 
- พัฒนาตลาดเกษตรกร/เชื่อมโยงกับองค์กรต่าง  ๆ
  ในการรับซ้ือผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร 

- ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ   
   การใช้สารชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ การจัดการการ 
   ใช้ปุ๋ย การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และการ 
   จัดการดินและน้ าในไร่นา 
- ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร 
- สนับสนุนการท างานของ ศจช. และ ศดปช. 

Co
m

m
er

cia
l F

ar
m

in
g - เร่งขยายผลการพัฒนา  Young Smart 

Farmer 
- สนับสนุน/บ่มเพาะ Start up ภาคเกษตร 

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง      
   มีคุณภาพและได้มาตรฐานท้ัง GAP อินทรีย์  
   และมาตรฐานอื่นๆ 
- พัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ระบบ Smart   
   Farming และเกษตร 4.0 
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อรองรับการ 
   แข่งขันในการเข้าสู่ AC 

- มุ่งเน้นตลาด Premium /Niche Market  และ  
  เชื่อมโยงกับ Modern Trade 
- ส่งเสริมการซ้ือ–ขายผ่านทาง online  

 

- ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยึดหลัก Zero-Waste และ Green 
Economy 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 
 
 

ระยะ 5 ปี ระยะ 20 ปี 
  เป้าหมาย 

1) องค์กรเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 25 
2) เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตที่ดตีามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เกษตรกรร้อยละ 15 เป็น Smart Farmer 
4) ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)   

มีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 80 
  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
3) ร้อยละของเกษตรกรทีเ่ป็น Smart Farmer 
4) ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

(ศพก.) ที่มีความเข้มแข็ง 

  เป้าหมาย 
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 80 
2) เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตที่ดตีามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer 
4) ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) 

มีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 100 
  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
3) ร้อยละของเกษตรกรทีเ่ป็น Smart Farmer 
4) ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้า

เกษตร (ศพก.) ที่มีความเขม้แข็ง 
 

 

กลยุทธ์ 

1.1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ส่งเสริมการผลิตเพ่ือความม่ันคงด้านอาชีพ 
1.3 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
1.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน 
1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดบัสู่มาตรฐานสากล 
            ดว้ยงานวิจัยเทคโนโลยี และนวตักรรม 

 
 

ระยะ 5 ปี ระยะ 20 ปี 
  เป้าหมาย 

1) การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ดา้นพืช 10 ล้านไร่  
2) เกษตรกรร้อยละ 20 ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
3) ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
4) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท 

ต่อครัวเรือนในปี 2564 
5) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

  ตัวช้ีวัด 
1) พื้นที่ท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืชเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของเกษตรกรทีส่ามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มคีุณภาพ  

และมมีาตรฐาน  
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลติ 
4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
5) ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ 

  เป้าหมาย 
1) การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ดา้นพืช 42 ล้านไร่  
2) เกษตรกรร้อยละ 80 ผลิตสินค้าเกษตรที่มคีุณภาพและ       

มีมาตรฐาน 
3) ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
4) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 390,000 บาท/คน  
5) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

  ตัวช้ีวัด 
1) พื้นที่ท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืชเพิ่มขึ้น 
2) ร้อยละของเกษตรกรทีส่ามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มคีุณภาพ 

และมมีาตรฐาน 
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลติ 
4) รายได้ต่อหัวของเกษตรกร (บาท/หัว) 
5) ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถ        
    น าไปประยุกต์ใช้ 
 

6. สาระส าคัญของการขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
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กลยุทธ์  

2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบ Smart Farming  
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการเพ่ิมมูลคา่สินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถ 
                       ในการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

 

ระยะ 5 ปี ระยะ 20 ปี 
  เป้าหมาย 

1) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
2) มีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 

  ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผลติภณัฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชน   

ที่มกีารพัฒนาให้มีมลูค่าสูงขึ้น 
2) จ านวนช่องทางการตลาดสินคา้เกษตร 

  เป้าหมาย 
1) ผลิตภณัฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
2) มีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  

  ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผลติภณัฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกจิชุมชนที่ม ี

การพัฒนาให้มีมลูค่าสูงขึ้น 
2) จ านวนช่องทางการตลาดสินคา้เกษตร 
 

 

กลยุทธ์ 

3.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3.2 พัฒนาตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสริมการเกษตรสู่ภาคบริการ 
3.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากร 

                        การเกษตร  
 

ระยะ 5 ปี ระยะ 20 ปี 
  เป้าหมาย 

1) เกษตรกรมีการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
2) เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและปัจจัย 

การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 25 
4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมคีวามเข้มแข็งในระดับ A+ และ A  

ร้อยละ 40 
  ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
2) ร้อยละของเกษตรที่สามารถบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

และปัจจัยการผลติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3) ร้อยละของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
4) ร้อยละของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

  เป้าหมาย 
1) เกษตรกรมีการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
2) เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและปัจจัยการ

ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 100 
4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมคีวามเข้มแข็งในระดับ A+ และ A   

ร้อยละ 100 
  ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืน  
2) ร้อยละของเกษตรกรทีส่ามารถบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร

และปัจจัยการผลติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3) ร้อยละของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
4) ร้อยละของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
 

กลยุทธ์ 
4.1 สนับสนุนการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
4.2 ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ  
 

ระยะ 5 ปี  ระยะ 20 ปี 
  เป้าหมาย 

1) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 25 เป็น Smart Officer  
2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 25  

เป็น Smart Office 
  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็น Smart Officer  
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสรมิการเกษตรที่เป็น  

Smart Office 

 เป้าหมาย 
1) ข้าราชการกรมส่งเสรมิการเกษตรทุกคนเป็น Smart Officer  
2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรทุกหน่วยงานเป็น  
    Smart Office 

 ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของขา้ราชการกรมส่งเสรมิการเกษตรที่เปน็ Smart Officer  
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสรมิการเกษตรที่เป็น  
    Smart Office 
 

 

กลยุทธ์ 

5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 
5.2 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ 
5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
5.4 พัฒนาส านักงานให้เป็น Smart Office เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
5.5 พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ 
5.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ปัญหาและ 
ความท้าทาย 
   Technology 

   Climate Change 

   การแข่งขัน 

   สังคมสูงอายุ 

        ฯลฯ 

 
 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
    Subsistence 
    Farming 

    Semi-commercial  
    Farming 

    Commercial 
    Farming 
  

เกษตรกร          
มีความเข้มแข็ง    

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ใช้เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม  
และมีรายได้ 

ที่มั่นคง 

       เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
        และวิสาหกิจชุมชน  
        มีความเข้มแข็ง มีรายได้ 
        และอาชีพทีม่ั่นคง 
        สามารถพึ่งพาตนเองได ้
        และมีคุณภาพชีวติทีด่ ี
        ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        สินค้าเกษตรมีคุณภาพ   
        ไดม้าตรฐานสอดคล้อง 
        กบัความต้องการของตลาด  
        และสามารถแข่งขันได ้
        
        มีการบรหิารจดัการ 
        ทรัพยากรทางการเกษตร 
        อยา่งสมดุลและยั่งยืน 

         

  
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น 

เป้าประสงค ์

วิสัยทัศน ์

feedback 

1. การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและ                                    
    องค์กรเกษตรกร 
2. การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
    และยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย  
    เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีด 
    ความสามารถในการแขง่ขันที่สอดคล้องกับความ 
    ต้องการของตลาด 
4. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
5. การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการ 
    บริหารจัดการ 

 Output/ Outcome/ Impact 
KPI 

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

            เกษตรกร        รัฐ          เอกชน   สถาบนัการศึกษา  บุคลากรกรมฯ 

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

Roadmap การพัฒนา 
ปีท่ีปีท่ี ปีท่ีปีท่ี ปีท่ีปีท่ี ปีท่ีปีท่ี 
11--55 66--1010 1111--1515 1616--2020 66--1010 

กองแผนงาน ตุลาคม 2560  


