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วนร
วม

● แนวคิดเชิงธุรกิจ
 (นักสงเสริมฯ/เกษตรกร)
● โอกาส/ชองทางการตลาด
● สินคาคุณภาพ

พระราชดำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง
● ขยายผล/บูรณาการ
● ฐานขอมูล
● เผยแพร/สรางการรับรู

ขับเคล�อนงานในพื้นที่
●  ระบบสงเสริมการเกษตร
     ●  เครือขาย ศพก./
     แปลงใหญ/YSF
         ●   เชื่อมโยงอยางเปน
         ระบบ

เกษตรกรรุนใหม
เกษตรกรมืออาชีพ

    ●  สนับสนุน/จูงใจคนรุนใหม
  ●  พัฒนา/บมเพาะ
●  จัดระบบการพัฒนา YSF
   ●  ฐานขอมูล

ขีดความสามารถองคกร
สานพลังทุกภาคสวน

● ศักยภาพคน
● การใชจายงบประมาณ
● ระบบขอมูล/การสื่อสาร
● มีสวนรวม/ขยายความรวมมือ

● แนวคิดเชิงธุรกิจ
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         ●   เชื่อมโยงอยางเปน
         ระบบ
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ตลาดนำการผลิตตลาดนำการผลิต

กรอบแนวคิดการด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตร

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒



หลักการทรงงาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่มา : ส�านักงาน กปร. (http://www.rdpb.go.th)

๑.	 ศกึษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.	 ระเบดิจากข้างใน
๓.	 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
๔.	 ท�าตามล�าดับขั้น	
๕.	 ภูมสิังคม
๖.	 องค์รวม
๗.	 ไม่ตดิต�ารา
๘.	 ประหยัด	เรยีบง่าย	ได้ประโยชน์สูงสุด
๙.	 ท�าให้ง่าย
๑๐.	 การมสี่วนร่วม
๑๑.	 ประโยชน์ส่วนรวม
๑๒.	 บรกิารรวมที่จุดเดยีว	
๑๓.	 ทรงใช้ธรรมชาตชิ่วยธรรมชาติ
๑๔.	 ใช้อธรรมปราบอธรรม
๑๕.	 ปลูกป่าในใจคน
๑๖.	 ขาดทุนคอืก�าไร	
๑๗.	 การพึ่งตนเอง
๑๘.	 พออยู่พอกนิ
๑๙.	 เศรษฐกจิพอเพยีง
๒๐.	 ความซื่อสัตย์	สุจรติ	จรงิใจต่อกัน
๒๑.	 ท�างานอย่างมคีวามสุข	
๒๒.	 ความเพยีร
๒๓.	 รู้	รัก	สามัคคี

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 	 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบหลายด้าน	 
ทั้งงานที่เป็นนโยบายส�าคัญ	 (Agenda)	 ของรัฐบาล	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
และงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่	 (Function)	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	 มีหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนการด�าเนินงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ตั้งแต่ 
ระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 เป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 
ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง	 และอยู ่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน	 ซึ่งใน 
ช่วงที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายการท�างาน	 เพื่อเป็น 
กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นท่ี	 ได้แก่	 ศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสนิค้าเกษตร	(ศพก.)	เครอืข่ายแปลงใหญ่	Smart	Farmer/Young	Smart	Farmer	 
และวิสาหกิจชุมชน	 เป็นต้น	 โดยมุ่งให้การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรแต่ละราย	 
มีการลดต้นทนุการผลติ	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติเพือ่ให้ได้ผลผลติท่ีมคีณุภาพ	มาตรฐาน	 
สามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	

	 	 ส�าหรับการท�างานในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 กรมส่งเสริมการเกษตร 
จะเดินหน้ามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการท�างานให้ครอบคลุม 
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 อย่างไรก็ตาม	 การที่จะด�าเนินการตามแนวทางการด�าเนินงาน 
กรมส่งเสริมการเกษตร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ให้เกิดผลส�าเร็จได้	 จ�าเป็นต้อง 
ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน	 ที่จะร่วมแรงร่วมใจ 
ในการท�างานเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 (นายส�าราญ สาราบรรณ์)
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ค�าน�า

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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	 การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ให้ความส�าคัญ 
กับการท�างานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท�างาน	 
ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่	 เกษตรกร	 หน่วยงานราชการ	 และภาคเอกชน	 เนื่องจากในช่วง 
ทีผ่่านมาพบว่างานบางอย่างเราไม่สามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้โดยล�าพัง	ต้องอาศัยความร่วมมอื 
ร่วมแรงจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ต่างกม็คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทางทีแ่ตกต่างกนั 
ออกไป	การท�างานร่วมกันจงึเป็นการใช้จดุแขง็ของแต่ละหน่วยงานมาช่วยเสรมิสร้างให้เกดิ 
เป็นผลงานและความส�าเรจ็ร่วมกนั	นอกจากนีย้งัท�าให้เราได้เรยีนรูม้ากขึน้	ปัญหาอปุสรรค 
ลดน้อยลง	 และเกิดพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งเกิดผลงานได้เกิน 
ความคาดหมาย	ดังนั้น	การท�างานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	จึงยึดหลัก	 
“Smart & Strong Together”	ในลกัษณะร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมท�า	ร่วมแก้ไขปัญหา	 
และร่วมรับประโยชน์	โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานใน	๕	เรื่องหลัก	ได้แก่

	 ๑.	 สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ๒.	 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่

	 ๓.	 มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดน�าการผลิต

	 ๔.	 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ

	 ๕.	 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร	และสานพลังทุกภาคส่วน 
	 	 ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

Smart & Strong Together

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สนับสนุนและขยายผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๑.๑ สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ❖	 ให้ความส�าคญักบังานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิโดยมฐีานข้อมลู 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทุกโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ 
ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นปัจจุบัน	

 ❖	 จดัท�าแผนปฏบิตังิานโครงการในแต่ละพืน้ที	่พร้อมทัง้บรูณาการการท�างาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และปฏิบัติงานตามแผนให้บรรลุผลส�าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม

 ❖	 เผยแพร่สร้างการรับรู ้และส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ 
การด�าเนินชีวิต

 ❖	 บูรณาการและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ 
การด�าเนนิงานและโครงการต่างๆ	ของหน่วยงานในกรมส่งเสรมิการเกษตร

 ❖	 สนับสนุนให้เกษตรกรท�าการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

๑.๒ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ❖	 เร่งรัดและพัฒนาการด�าเนินงานในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	และเป็นต้นแบบ 
ต่อไป

 ❖	 น�ารูปแบบการพัฒนาและผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริไปต่อยอดและขยายผลในพื้นที่อื่นๆ	ให้กว้างขวางออกไป

๑

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๒.๑ ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน 

ในพื้นที่

 ❖	 พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง	 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์	และรองรับการด�าเนินงานต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ❖	 ใช้ระบบส่งเสรมิการเกษตรทุกองค์ประกอบ	ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ส่งเสริมการเกษตรและงานตามนโยบายต่างๆ	 ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม

 ❖	 ใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร	 
ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การเรียนรู้ในลักษณะพี่สอนน้อง	 (Coaching)	 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน	(Learning	by	Doing)	การอบรม/ถ่ายทอด 
ความรู้ทางวิชาการ	 ฯลฯ	 รวมท้ังเป็นเวทีในการวิเคราะห์และวางแผน 
การท�างานร่วมกัน	 การก�ากับ	 ติดตาม	 และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ในการท�างาน	ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ

 ❖	 สร้างการรับรู ้และความเข้าใจในระบบส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากร 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 และใช้ระบบฯ	 
ในการขับเคลื่อนงานประจ�าสู่การปฏิบัติในพื้นที่	

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่๒

GAP

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5



๒.๒ พัฒนา ศพก. และเครือข่ายให้เข้มแข็ง สามารถท�าหน้าที่ 

เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 ❖	 พัฒนาศักยภาพของ	 ศพก.	 และศูนย์เครือข่าย	 ทั้งการพัฒนาฐานเรียนรู	้ 
หลักสูตรการเรียนรู ้ 	 แปลงเรียนรู ้ 	 การให ้บริการ	 รวมทั้งพัฒนา 
เกษตรกรต้นแบบให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน

 ❖	 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู ้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร	 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบแปลงใหญ่	 และ 
วางระบบการส่งต่อเกษตรกรที่ผ่านการอบรม	เพื่อให้เข้าร่วมในแปลงใหญ่	

 ❖	 ใช้	ศพก.	และศนูย์เครอืข่ายในการทดสอบเพ่ือประยกุต์ใช้งานวจิยัทีเ่หมาะสม 
กับพื้นที่ 	 เชื่อมโยงงานวิจัยที่ผ ่านการคัดเลือกว่ามีความเหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นท่ี	 เพื่อน�าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
ในการพัฒนายกระดับการผลิต

 ❖	 สนับสนุนการให้บริการของ	 ศพก.	 และให้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา 
การเกษตรของชุมชน	 และเป็นจุดเชื่อมโยงและบูรณาการการท�างาน 
กับทุกภาคส่วน	 รวมท้ังสร้างการรับรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาใช้บริการ 
และมาร่วมพัฒนา	 ศพก.	 มากข้ึน	 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร 
ของชุมชนอย่างแท้จริง

 ❖	 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย	ศพก.	ทุกระดับ	เพื่อเป็นกลไกสนับสนุน 
การขบัเคลือ่นการพฒันาการเกษตรในระดบัพืน้ทีแ่ละเชือ่มโยงการท�างาน 
กับภาครัฐ

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๒.๓  พัฒนาระบบการท�างานของแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 ❖	 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง	 มีความรู้และทักษะในการบริหาร 
จัดการกลุ่ม	 การวางแผนการผลิต	 และการตลาด	 โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
การเกษตรท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยง	 เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน	 
สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองในระยะยาว	

 ❖	 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่โดยมีเป้าหมาย 
การพัฒนาของกลุ่มและแผนธุรกิจที่ชัดเจน	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	๕	ด้าน	 
ได้แก่	 การลดต้นทุน	 การเพิ่มผลผลิต	 การพัฒนาคุณภาพ	 การตลาด	 
และการบริหารจัดการ	

 ❖	 สร้างการรับรู้	 เพื่อให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและเข้าสู่ระบบแปลงใหญ ่
มากขึ้น	และภาคส่วนต่างๆ	เข้ามาให้การสนับสนุน	ทั้งในด้านองค์ความรู้/ 
เทคโนโลยี	แหล่งทุน	และตลาด	

 ❖	 บรหิารจัดการการขบัเคลือ่นแปลงใหญ่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ให้มีประสทิธภิาพและเป็นไปตามแนวทางทีก่�าหนด	และบรูณาการ 
การท�างานกับทุกหน่วยงาน

 ❖	 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแปลงใหญ่ทุกระดับ	 เพื่อเป็นกลไก 
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่และเชื่อมโยง 
การท�างานกับภาครัฐ

๒.๔  เชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ให้มีการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 ❖	 สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย	ศพก.	แปลงใหญ่	Smart	Farmer/	 
Young	 Smart	 Farmer	 และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)	 ให้มี 
การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

 ❖	 สนับสนุนให้	 Smart	 Farmer/Young	 Smart	 Farmer	 มีส่วนร่วม 
ในการท�างานของ	 ศพก.	 และแปลงใหญ่มากขึ้น	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
และมีการน�าแนวคิดใหม่ๆ	 มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา	 ศพก.	 
และแปลงใหญ่
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๓.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีแนวคิดเชิงธุรกิจ  

มุ่งเน้นการผลิตเชิงคุณภาพ

 ❖ พฒันาเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรให้มแีนวคดิเชงิธรุกจิ	รูส้ถานการณ์การผลติ	 
(Supply)	 และด้านตลาดสินค้าเกษตร	 (Demand)	 สามารถวางแผน 
และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทั้งในระดับพื้นที่และในภาพรวม

 ❖	 ยดึหลกั	“ตลาดน�าการผลติ”	ในการท�างานส่งเสรมิการเกษตร	โดยค�านงึถงึ 
ตลาดเป็นล�าดับแรก	 รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการผลิตสินค้าเกษตร 
ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลัก	Zoning	by	Agri-map

 ❖	 พัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ในเร่ืองการบริหารจัดการต้นทุน	 
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด	 และการเข้าถึงตลาดต่างๆ	 สามารถให้ค�าแนะน�าปรึกษา 
และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้	

๓.๒  พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 

 ❖	 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร	 (Entrepreneur)	 
มีความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	 สามารถวางแผน 
การผลติและการตลาด	บรหิารจดัการต้นทนุการผลิตให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	 
ผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ก�าหนด	 และเข้าถึงตลาดต่างๆ	 
ได้มากขึ้น	

 ❖	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร	 รวมทั้งการบริหารจัดการศัตรูพืชและดินปุ ๋ย	 มุ ่งเน้น 
สินค้าเกษตรปลอดภัย	มีคุณภาพ	และได้มาตรฐาน	

มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

ในลักษณะตลาดน�าการผลิต
๓
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 ❖	 ส ่งเสริม	 พัฒนา	 และปลูกฝังให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของคณุภาพสนิค้า	ความเชือ่ม่ันและการยอมรับของผูบ้รโิภค	และผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเป็นประเด็นที่จะส่งผลต่อการขายสินค้าเกษตร

 ❖	 สร้างเครือข่ายจับคู ่ธุรกิจทางการเกษตร	 และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ให้เข้มแข็ง	สามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

๓.๓  เพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรคุณภาพ 

 ❖	 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบรรจภุณัฑ์	และการสร้างตราสนิค้า	(Brand)	เพือ่เพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตร	

 ❖	 ส ่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรผ่านตลาดเกษตรกร	 ธุรกิจค้าปลีก	 
(Modern	 Trade)	 ตลาด	Online	 การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ	การเจรจาธุรกิจ	และช่องทางอื่นๆ	

 ❖	 ขยายความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการพฒันาผลติภณัฑ์และรบัซ้ือผลผลติ 
จากเกษตรกร	รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ	

 ❖ สร้างภาพลกัษณ์สนิค้าเกษตรทีม่าจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร	 
ให้เป็นภาพของสินค้าที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดความเช่ือม่ัน	 
เชื่อมโยงการผลิตและวิถีชีวิตชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 รวมทั้ง 
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์	 ในการบริโภคสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน	 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

GAP

STORE
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๔.๑  สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตร

 ❖	 สร้างทายาทเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่น	 โดยเร่ิมตั้งแต่การพัฒนายุวเกษตรกร 
ให้มีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร	 สนับสนุนและจูงใจให้ลูกหลาน 
เกษตรกรเข้ามาท�าการเกษตรมากขึน้	ค้นหาเกษตรกรรุน่ใหม่จากแหล่งท่ีมา 
ที่หลากหลาย	 และสนับสนุนจูงใจให้เข้าสู่อาชีพการเกษตร	 รวมทั้งพัฒนา 
ให้เป็น	Young	Smart	Farmer	

 ❖	 “สร้าง”	 Young	 Smart	 Farmer	 ท่ีเริ่มต้นท�าการเกษตร	 โดยได้รับ 
ค�าแนะน�าปรึกษา	และการพัฒนา/บ่มเพาะจากกรมส่งเสริมการเกษตร

 ❖	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้	Young	Smart	Farmer	มีบทบาทส�าคัญในการ 
พัฒนาการเกษตรของชุมชน	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ 
เพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	และเป็นผู้น�าด้านการเกษตรของชุมชน

๔.๒  จัดระบบการพัฒนา Young Smart Farmer  

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ❖	 จัดระบบการพัฒนา	 Young	 Smart	 Farmer	 ในภาพรวมของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อน 
นโยบาย	Smart	Farmer	โดยด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ❖	 ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา	 Young	 Smart	 Farmer	 เป็นหน่วย 
ประสานและเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจอาชีพการเกษตร	 
กับหน่วยงานที่จะร่วมพัฒนา	Young	Smart	Farmer	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันวิชาการ	 และสถาบันการเงิน	 
โดยเมื่อนึกถึง	 Young	 Smart	 Farmer	 ให้นึกถึงกรมส่งเสริมการเกษตร	 
เป็นล�าดับแรก	

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ
๔
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 ❖	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล	 Young	 Smart	 Farmer	 ให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้

 ❖	 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย	 Young	 Smart	 Farmer	 ทุกระดับ	 
เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
และเชื่อมโยงการท�างานกับภาครัฐ

๔.๓ พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 ❖	 พฒันาเกษตรกรให้เป็น	Smart	Farmer	มีการจดัท�าแผนการผลติรายบุคคล	 
(Individual	 Farm	 Production	 Plan	 :	 IFPP)	 ใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกร	สร้างเครอืข่ายการเรยีนรู้ร่วมกนั	 
และพัฒนาเพิ่มศักยภาพสู่การเป็น	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบ	 เพื่อเป็น 
พี่เลี้ยง/แหล่งเรียนรู้	และขยายผลการพัฒนาสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

 ❖	 ส่งเสรมิงานเคหกจิเกษตรเพือ่สร้างมูลค่าแก่ผลผลติเกษตรในระดบัครวัเรอืน	 
สร ้างความม่ันคงด ้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	 และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 ❖	 บริหารจัดการให ้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา	 Smart	 Farmer	 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพือ่ให้มกีารบูรณาการและเกดิผลส�าเรจ็ 
อย่างเป็นรูปธรรม
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๕.๑  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ❖	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละระดับโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 
แต่ละกลุม่ท่ีชดัเจน	ด�าเนนิการพฒันาด้วยวธิกีารและรปูแบบทีห่ลากหลาย	 
มุ ่ ง เน ้นให ้ เกิดการเรียนรู ้ด ้วยตนเองเป ็นหลัก	 เพื่อให ้ บุคลากร 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถ 
ปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง	 สามารถท�างาน 
ได้อย่างมืออาชีพ	

 ❖	 พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรรุ ่นใหม่ให้เป็นนักพัฒนา	 มีทัศนคติที่ดี 
ในการท�างานและการให้บริการ	 รู้เท่าทันสถานการณ์	 มีทักษะด้านดิจิทัล	 
สามารถใช้เทคโนโลยแีละความคดิสร้างสรรค์	เพือ่พฒันางาน	เน้นการท�างาน 
เป็นทีมและสร้างเครือข่ายในการท�างาน	 ส�าหรับนักส่งเสริมการเกษตร 
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี	ทั้งในมิติของ	 
พื้นที่	-	คน	-	สินค้า	

 ❖	 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	 วางแผนอัตราก�าลัง 
ขององค์กรเพื่อทดแทนผู้ท่ีเกษียณอายุราชการซ่ึงจะมีจ�านวนมากข้ึน	 
วางระบบการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสร้างประสบการณ์	 และการสืบทอด 
ต�าแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง

 ❖	 สร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าตามสายงานในระดับที่สูงขึ้น	 มีการแต่งตั้ง 
โยกย้ายบคุลากรโดยยดึหลกัคณุธรรม	พจิารณาผูท้ีม่คีวามรู	้ความสามารถ	 
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์	

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วน

ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

๕

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

 ❖	 ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	 เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	 
และใช้จ่ายงบประมาณโดยมุ่งให้เกิดผลส�าเร็จของงานเป็นส�าคัญ

 ❖	 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบลงทุนของกรมส่งเสริมการเกษตร	 
โดยพัฒนาฐานข ้อมูลโครงสร ้างพื้นฐาน	 ครุ ภัณฑ ์ 	 สิ่ งก ่อสร ้าง	 
และยานพาหนะ	ให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั	จดัท�าฐานข้อมลูความต้องการ 
ขอรับการสนับสนุนงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัด	 ก�าหนดหลักเกณฑ ์
การพิจารณาที่ชัดเจน	 และจัดล�าดับความส�าคัญตามความจ�าเป็นเร่งด่วน 
และความพร้อมในการด�าเนินการ	 เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ในการจัดสรรงบประมาณ	 และไม ่เสียโอกาสจากความไม ่พร ้อม 
ในการด�าเนินการ	

E-Learning

Training

Mentoring & Coaching

Learning by Doing

K-Station

DOAE
Officer

Budget

55%

10%
10%

25%

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๕.๓ พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการท�างาน 

และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ❖	 เร่งรัดการด�าเนินงานในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทาง	 Application	 
ซึ่งจะท�าให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 มีฐานข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน	 และพร้อมต่อการน�าไปใช้ประโยชน์	 อีกทั้งยังช่วยลดเวลา 
และค่าใช้จ่ายเนื่องจากเกษตรกรสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	รวมทั้ง 
ลดภาระในการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่	

 ❖	 ให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรผ่าน	Application	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจในการวางแผนการผลิต	โดยท�าการวิเคราะห์	ประมวลข้อมูล 
เก่ียวกับสภาพพื้นท่ีของเกษตรกร	 ชนิดพืชท่ีเหมาะสม	 ค�าแนะน�า 
ในการเพาะปลูกและการดูแลรักษา	ฯลฯ	

 ❖	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และการประยุกต์ใช	้ 
IoT	 ในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่ออ�านวยความสะดวก	 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างานและการให้บริการเกษตรกร	 รองรับการส่งเสริมการท�า 
เกษตรสมัยใหม่	 หรือ	 Smart	 Farming	 รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปรับตัว 
เข้าสู่การท�างานภายใต้รัฐบาลดิจิทัล

 ❖	 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของคนในองค์กรและประชาชนในเชิงรุก	 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการท�างานของกรมส่งเสริมการเกษตร	 อันจะน�า 
ไปสู่การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการท�างาน

 ❖	 จัดระบบการรายงานข้อมูล/สถานการณ์เร่งด่วนในพื้นที่	 ด�าเนินการแก้ไข 
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	 เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกว้าง

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๕.๔  สานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

 ❖	 ยดึหลกัการท�างานแบบมีส่วนร่วม	โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด�าเนนิการ 
ในภารกิจที่มีความเก่ียวข้องกัน	 การปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด ้านของแต ่ละหน่วยงาน	 จะช ่วยลดปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน	 ลดความซ�้าซ้อน	 เกิดการระดมทรัพยากร	 ส่งผล 
ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

 ❖	 เร่งรัดการด�าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน 
ต่างๆ	 เพื่อเพิ่มช่องทางในการน�าเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และผลงานวิจัย 
ไปสู่เกษตรกร

 ❖	 ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ	กรณทีีเ่กดิปัญหาด้านการเกษตร 
ในพื้นที่ และการดูแลเกษตรกรที่ ได ้ รับความเดือดร ้อน	 เพื่อให ้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ตามบทบาทหน้าที่ 
ของหัวหน้าทีม	COO	และ	OT

ภาครัฐ

หนวยงานวิชาการ

เอกชน เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 จากแนวทางการด�าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร	 ประจ�าปี 
งบประมาณ	 ๒๕๖๒	 เช่ือม่ันได้ว่าจะท�าให้เกิดพลังในการท�างานและ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น	 ทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และเกษตรกร	อนัจะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายส�าคญัของงานส่งเสรมิการเกษตร	

“เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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D

O

A

E

พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง 
และพัฒนางานตามบทบาทภารกิจหนาที่
ใหสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลง

กลาคิด กลานำเสนอ 
ในมุมมองที่แตกตางดวยเหตุและผล

มีจิตสำนึกรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง
และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกร 
พรอมที่จะรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

การสื่อสารอยางสรางสรรค
ที่อยูบนฐานของความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน

Development

Opinion Share

Accountability

Excellent
Communication






