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กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สารบัญ
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อมที่สง่ ผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร
1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม
1.2 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
บทที่ 2 หลักการและทิศทางการส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
2.1 หลักการสาคัญของแผนส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
2.3 เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
2.4 เป้าหมายการพัฒนาในแต่ละช่วง
2.5 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
บทที่ 4 การขับเคลื่อนและแผนปฏิบัตงิ าน ระยะ 5 ปี
4.1 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรในระยะ 5 ปี
4.2 แผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี
บทที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
บทที่ 6 นิยามศัพท์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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คานา
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ ทุกหน่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs) ยุ ท ธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ส าหรั บ กระบวนการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเกษตรฯ กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ แต่ งตั้ ง
คณะทางาน เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
ในช่วงเริ่มต้นของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรฯ ได้มีการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลทางวิชาการจากงานวิจัย และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ น
จากเกษตรกร และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้แบบสอบถาม นอกจากนั้นได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และบุคลากรกรมฯ แล้วนาข้อมูลมาใช้ป ระกอบการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ รวมทั้งได้จัด
สัม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประชาพิ จ ารณ์ ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเกษตรฯ ควบคู่ กั บ การเปิ ด รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม มิ ติ ต่ า งๆ
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร และส่งผลให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กันยายน 2560

ก

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ ส่งเสริ มการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน (SDGs) ยุ ท ธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นการบอกถึง
ทิศทางและเป้าหมายการท างานส่งเสริมการเกษตรในระยะยาว สาหรับกระบวนการจัดทาแผน ได้ให้ ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า
“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” และได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร : สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมการผลิต
เพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและพัฒนาให้เป็น Smart Group พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม : โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรรายย่อย
รวมกลุ่มเพื่อทาการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาให้เป็น Production Unit สาหรับสินค้าเกษตรสาคัญ
ในแต่ละพื้นที่ พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบ Smart Farming โดยมุ่งเน้นกลุ่ม Young Smart
Farmer เป็นลาดับแรก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด : สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทาง
การจ าหน่ ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง เกษตร และขยายงานส่งเสริ ม
การเกษตรสู่ภาคบริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร :
โดยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ด้านปัจจัย
การผลิต และลดความเสี่ยงการขาดแคลนปัจจัยการผลิตในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืช
อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร
ข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ : เป็นการพัฒนาองค์กรใน
ภาพรวมโดยมีแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่ พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer โดยพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
ระดั บ อย่ างเป็ นระบบ พั ฒ นาระบบข้อ มูลสารสนเทศ และองค์ ความรู้ เพิ่ มประสิท ธิภ าพการประชาสัม พันธ์
และสร้างการรับรู้ พัฒนาสานักงานให้เป็น Smart Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
แก่เกษตรกร พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ และสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเกษตร
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นมุ่งเน้น
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี รวมทั้งได้จาแนกเกษตรกรเป้ าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) กลุ่ม Subsistence Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก (2) กลุ่ม Semi –
commercial Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการจาหน่าย ควบคู่กับการบริโภคภายในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง (3) กลุ่ม Commercial Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการจาหน่ายเป็นหลัก
สาหรั บ การขั บ เคลื่อ นและแผนปฏิ บั ติ งาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) นั้น จั ดท าขึ้ นเพื่ อใช้
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงแรก โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในแต่ละปี รวมทั้ง
ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การเกษตรฯ กับแผนต่างๆ นอกจากนี้ ยั ง กาหนดให้ มีการพัฒ นาระบบติ ดตามประเมินผลเพื่อ นามาปรับปรุ ง
การดาเนินงานต่อไป

ค

บทที่ 1
การประเมินสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้มีการประเมิน
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตรในมิติต่างๆ โดยแบ่งประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี สาระสาคัญของแต่ละส่วน มีดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม
1.1.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
ในการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก โดยยึดหลักการ SPELT - En ในการวิเคราะห์
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งด้านโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการทางาน
ส่งเสริมการเกษตร หลักการดังกล่าวประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ด้านสังคม (Social : S) สถานการณ์
ทางการเมือง (Politics : P) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (Economics : E) ด้านกฎหมาย (Legal : L) ด้านเทคโนโลยี
(Technology) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment : En) ผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น มีดังนี้
1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสังคม (Social)
ในปี พ.ศ. 2544 - 2643 (ค.ศ.2001 - 2100) องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์
ว่าจะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3
ในปี พ.ศ.2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2563 แต่ภายหลังจากปี พ.ศ. 2563 วัยแรงงานจะมีสัดส่วนลดลง
อย่ างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทย สานักงานสถิติ แห่ งชาติคาดการณ์ ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบู รณ์ ในช่วงปี พ.ศ.2568 การเพิ่มขึ้นของประชากรจะส่งผลต่อความมั่นคงอาหาร และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเป็นโอกาส
ในการขยายการผลิตสินค้าและบริการสาหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรประเภทอาหาร และสินค้าเพื่อสุขภาพ
ขณะเดียวกันสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน และจะส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นสนใจอาชีพ
การเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สามารถรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรได้
นอกจากนี้วิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัลที่นิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ จึงทาให้เกษตรกรมีโอกาสจาหน่ายผลผลิตให้กับ
ผู้บริโภคได้โดยตรง
2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเมืองและความมั่นคง (Politics)
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรเน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
และใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ที่ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
และการจัดทาโครงการตามความต้องการของชุมชน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมี นโยบายส่งเสริ มความร่ วมมือ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐ
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เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร และกาหนดให้ มีการบูรณาการการท างานในทุกระดับ และมีกลไกของ Single
Command เพื่อบูรณาการการทางานในระดับพื้นที่ ซึ่งการกาหนดนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของรัฐบาลจะ
เป็นปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
เช่น โครงการและงบประมาณส่วนใหญ่ยังมีลักษณะ Top Down การทางานไม่ต่อเนื่อง และขาดข้อมูลความต้องการ
ของเกษตรกรเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายให้เหมาะสม
3) สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ (Economics)
เศรษฐกิจโลกจะยังมีความผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจและระบบการเงิน ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับ ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินของประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคการเงินและภาคธุรกิจของไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้าทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มสูงขึ้น เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันเป็นโอกาสในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขัน
และขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้รายได้ของประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
และการขยายตัวของการท่องเที่ยว ทาให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาจานวนมาก ส่งผลให้มีการบริโภค
อาหารและสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจที่ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบ เช่น ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
ไม่แน่นอน ค่าแรงภาคการเกษตรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ ด้านการเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ ทาให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันได้ ภาคการเกษตร
จึงต้องปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้
4) สถานการณ์ด้านกฎหมาย (Legal)
รั ฐบาลได้ ให้ ความส าคัญต่ อการปฏิรู ปภาคการเกษตร และปรับปรุง กฎหมาย ปรั บแนวทาง
การบริห ารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะเป็ นรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย ได้มีการออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ย วกับวิสาหกิจชุมชน ให้เข้า
มาร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีเศรษฐกิจเข็มแข็ง มีความพร้อมสาหรับ
การแข่งขันทางการค้าในอนาคต และสามารถเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
นอกจากนี้ได้มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในทุกจังหวัด โดยกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยังขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน ทาให้
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาและวางแผนการผลิตในระยะยาว เพราะที่ดินถือเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร รัฐบาลจึง ต้องมีนโยบายช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพทางเกษตรแต่ขาดแคลนที่ดินให้
ได้รับจัดสรรที่ดินทากินในขนาดที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
5) สถานการณ์และแนวโน้มด้านเทคโนโลยี (Technology)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทาให้เกิด
ยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things) มีรูปแบบการสื่อสารที่เชื่อมโยงการติดต่ออย่างไร้พรมแดน
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ส่ง ผลให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล และองค์ค วามรู้ไ ด้ อ ย่ างไร้ ขี ดจ ากั ด เจ้ า หน้า ที่ ก รมฯ สามารถให้ บ ริ ก าร
และติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
และการขายสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง แต่ในภาคการเกษตรของไทยยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสู่
ชุมชนเกษตรกรเพื่อช่ว ยในการจัดทาทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การทาระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้
ทางการเกษตร การบริ ห ารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและฟาร์ม การวางแผนการผลิต การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้
มาตรฐาน การทาการตลาดออนไลน์ และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร (Food Traceability)
นอกจากนี้ยังช่วยเกษตรกรในการพัฒนาสู่ระบบ Smart Farming มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรกล
การเกษตรที่สามารถทดแทนแรงงานในภาคการเกษตร อีกทั้งมีการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยพัฒนาการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ให้สามารถทนแล้งและทนเค็มได้
และการขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในการทาปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีจะมีส่วนสาคัญที่สนับสนุน
การพัฒนาให้เกษตรกรในอนาคตเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งรูปแบบและวิธีการ
ทางานส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0
6) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในระดั บ โลกมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มากขึ้ น
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายและ 168 เป้าประสงค์ ซึ่งได้เชื่อมโยงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า ด้ ว ยกั น และสนั บ สนุ น การสร้ า งความมั่ นคงทางอาหารและส่ ง เสริ ม เกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ซึ่งประเทศไทยต้องกาหนดเป้าหมายและทิศทางของนโยบายในทุกระดับและทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับวาระ
การพัฒ นาที่ยั่ งยืน ดังกล่าว เพื่อให้ เกิดการบูรณาการในการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกและน าพาประเทศไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ในอนาคต อย่ า งไรก็ ต าม ประเด็ น ที่ ท้ า ทาย
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
และการระบาดของศัตรูพืช สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการทาข้อตกลง
ในการดาเนินการมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริการ และภาคครัวเรือน
สาหรั บการผลิตทางการเกษตรของไทยระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่
ยังอาศัยน้าฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ทาให้ผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรต่า
และอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารโลก สาหรับปัจจัยด้านบวกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คือ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งทาให้เกิด รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Product) มีการผลิตโดยยึดหลัก Zero-Waste รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทน และพลังงานชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
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1.1.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
ในการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายใน ได้ใช้เครื่องมือ McKinsey 7-S ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ กลยุท ธ์ขององค์กร (Strategy) ประเด็นเชิงโครงสร้าง (Structure) ประเด็น
ด้ า นบุ ค ลากร (Staff) ประเด็ น ด้ า นระบบงาน (System) ประเด็ นด้ า นทั ก ษะ (Skills) ประเด็ นด้ า นลั ก ษณะ
การทางาน (Style) และประเด็นค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) ผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น มีดังนี้
1) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน และมีภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบั นการศึกษา ภาคเอกชน สาหรับการจัดท าโครงการและงบประมาณ
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ แต่ การจัดสรรงบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับระยะเวลา
และกิจกรรมที่จะดาเนินการ การบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการส่วนใหญ่คานึงถึงเป้าหมายในระดับ
ผลผลิต (Output) แต่ไม่ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) และนอกจากนี้
การกาหนดตัวชี้วัดส่วนใหญ่มุ่งเน้นเชิงปริมาณ และไม่สะท้อนผลการดาเนินงานในเชิงคุณภาพ ส่วนการติดตาม
และประเมินผลนโยบายและโครงการสาคัญยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม ทาให้ไม่สามารถนาไปใช้ปรับปรุง /
พัฒ นางานได้ และยั งขาดการบู ร ณาการการท างานภายในกรมฯ การบริ ห ารงานยั ง เป็ นแบบตั้ งรั บ มากกว่ า
การดาเนินการเชิงรุ ก ยั งไม่ใช้แผนยุ ท ธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและนาองค์กรอย่างแท้จริง อีกทั้ง การสื่อสาร
ทาความเข้าใจในนโยบายสาคัญ ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
มีการกากับติดตามความก้าวหน้าของงานทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่อย่างสม่าเสมอ ปัจจัยด้านบวกที่สาคัญ
อีกประการ คือ มีการส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกพืชในเขตที่เหมาะสมตามหลัก Zoning และมีผลงานส่งเสริม
การเกษตรที่ดีเด่นและเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรและหน่วยงานอื่นๆ ได้
2) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value)
บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการทางานเป็นทีม ช่วยเหลือกันในการทางาน มีความรัก
ความสามั ค คี เป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น นอกจากนี้ ยั ง ใส่ ใ จในการค้ นหานวั ต กรรม และความรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามค่า นิยมในการทางานของเจ้าหน้าที่
บางส่วนยังเคยชินต่อการรอรับฟังคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา การทางานยังยึดติดรูปแบบและขาดความริเริ่มในการ
พัฒนางาน
3) โครงสร้าง (Structure)
โครงสร้างของกรมส่งเสริมการเกษตรเอื้ออานวยต่อการทางานเชิงบูรณาการ มีการวางโครงสร้าง
หน่วยงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่นจนถึงตาบลครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ ทาให้
สามารถให้ บ ริ การเกษตรกรได้ อย่ า งทั่ว ถึง และสามารถให้ ค วามร่วมมือกั บภาคีไ ด้ เป็นอย่า งดี อย่า งไรก็ตาม
เนื่องจากขอบเขตภารกิจที่กว้างและครอบคลุมหลายมิติ รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนมากทาให้เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่มีภารกิจมาก ประกอบกับได้รับการมอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเติม จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ หลัก นอกจากนี้การสนับ สนุนเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย
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4) ทักษะ (Skills)
บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทางานใกล้ชิด
กับเกษตรกร มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้
แต่บุคลากรยังขาดการพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะด้าน ขาดความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ไม่มีการใช้แผน
เป็นกรอบในการดาเนินงาน และขาดการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการทาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farming) นอกจากนี้บุคลากรบางส่วนโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5) บุคลากร (Staff)
บุคลากรมีความพร้ อมที่จ ะพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ยอมรับ และมีการปรับแนวคิดในการท างาน
รวมทั้งมีความสามารถ เสียสละ เข้าถึง และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร แต่ในภาพรวมของกรมฯ การวางแผน
การสร้างบุคลากร เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุจานวนมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทาได้ล่าช้า และบุคลากร
ยังมีการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นจานวนมาก เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นมีจานวนน้อย ไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับ นอกจากนี้การวางตัวบุคลากรในการทางานบางส่วนและการมอบหมายงานไม่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน
6) ระบบงาน (System)
กรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการทางาน มีระบบการรายงาน
ความก้า วหน้า การดาเนิ นงาน และมี การปรับ ปรุ งข้ อ มู ล เป็ นประจ า มี ก ารรายงานข้ อ มูล /สถานการณ์ ต่ า งๆ
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาสาหรับผู้บริหาร
มีการบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภายในและหน่วยงานเครือข่าย การบูรณาการการทางานใน
ระดับพื้นที่ และมีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรในชุมชน สาหรับการทางาน
มีขั้นตอนการทางานที่มากเกินไป และไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ รวมทั้งกฎระเบียบที่กากับการปฏิบัติงานบางส่วน
ยังล้าสมัยขั้นตอนการทางานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ การปฏิบัติงานล่าช้า อีกทั้งงบประมาณไม่เพียงพอ
และการจัดสรรงบประมาณล่าช้าโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค
7) ลักษณะการทางาน (Style)
สิ่งที่เป็นจุดเด่นในการทางานของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น อย่ า งดี แต่ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
อย่ างเร่ งด่วนภายใต้เวลาที่จ ากัด ในบางครั้ ง ท าให้ ผลงานไม่มี คุณภาพ นอกจากนี้ การมอบหมายงานบางส่วน
ไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกโดยใช้หลักการ SPELT - En และการวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มภายใน โดยใช้ McKinsey 7-S ตามที่กล่าวมาข้างต้น ได้นามาสรุปให้กระชับ ชัดเจน และจาแนกเป็น
ด้านบวกและด้านลบ ตามหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้ดังนี้
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ตาราง การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกทีส่ ่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร
โอกาส
(Opportunity : O)
ด้านสังคม (Social : S)
 เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพ และสามารถรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
 การเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจ รูปแบบ
การดาเนินชีวิต และการบริโภค เป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ
 วิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล เป็นโอกาสในการขายสินค้า
ทางออนไลน์ ทาให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
 ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภค
อาหารเพิ่มขึ้น
 แนวโน้มผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพ
ทาให้มีความต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ
และสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
 เกษตรกรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
 คนรุ่นใหม่และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นสนใจอาชีพ
การเกษตรมากขึ้น
ด้านการเมือง (Politics : P)
 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
การเกษตร การค้นคว้าวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 นโยบายของประเทศ เน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้
ที่เหมาะสม และใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร
 นโยบายกระทรวงเกษตรฯ กาหนดให้บูรณาการการทางาน
ในทุกระดับ และมีกลไกของ Single Command
เพื่อบูรณาการการทางานในระดับพื้นที่
 นโยบายการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านสุขภาพ (Medical Hub) จะทาให้เกิดการพัฒนา
การผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง
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อุปสรรค
(Threat : T)
 การรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ยังมีน้อย และขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
 ขนาดการถือครองที่ดินต่อครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง
จากการแยกครัวเรือน
 แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง
 การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุในภาคเกษตร จะส่งผล
ต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่
 เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร เงินทุน

 การบริหารและการจัดทาโครงการงบประมาณเป็น
แบบ Top Down ทาให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่
 นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การทางาน
ไม่ต่อเนื่อง
 ขาดข้อมูลความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบายให้เหมาะสม

โอกาส
(Opportunity : O)
 นโยบายให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อทดแทนเกษตรกร
ผู้สูงอายุ
 นโยบายของประเทศให้ความสาคัญกับการพัฒนา โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดทา
โครงการตามความต้องการของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ (Economics : E)
 รายได้ของประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้การ
บริโภคเพิ่มขึ้น
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community)
เป็นโอกาสในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานและการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย
 เครื่องจักรกลทางการเกษตรมีราคาลดลง ทาให้เกษตรกร
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการบริโภคผลไม้ไทย
มากขึ้น เช่น จีน ญี่ปุ่น
 การขยายตัวของการท่องเที่ยว ทาให้มีนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศเข้ามาจานวนมาก ส่งผลให้มีการบริโภค
อาหารและสินค้าเกษตรมากขึ้น
ด้านกฎหมาย (Legal : L)
 มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ช่วยอานวย
ความสะดวกในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
 มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในทุกจังหวัด
กาหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ
อย่างชัดเจน รวมทั้งเพื่อเกษตรกรรม
ด้านเทคโนโลยี (Technology : T)
 มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าเกษตร
 เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น
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อุปสรรค
(Threat : T)

 ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน ส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้ไม่แน่นอน
 เกษตรกรได้รับผลตอบแทนต่า เนื่องจากส่วนใหญ่
ขายผลผลิตขั้นต้น
 การเปิดเสรีทางการค้าทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น
 มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มสูงขึ้น
เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นต้น
 ค่าแรงภาคการเกษตรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
ยังขาดประสิทธิภาพ และทาให้ต้นทุนสูงไม่สามารถ
แข่งขันได้
 เกษตรกรขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน ทาให้ขาดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาและวางแผนการผลิตในระยะยาว

 ขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โอกาส
อุปสรรค
(Opportunity : O)
(Threat : T)
 เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการและติดต่อสื่อสารกับเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร
ที่เอื้อต่อการทาการเกษตรแบบ Smart Farming
รวมถึงการตลาดออนไลน์
 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรกลการเกษตร
ที่สามารถทดแทนแรงงานในภาคการเกษตร
ด้านสิง่ แวดล้อม (Environment : En)
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สนับสนุนการสร้าง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
ความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่มีความรุนแรง และการระบาดของศัตรูพืช
สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูก
 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส่งผลให้เพาะปลูกสินค้าเกษตรได้หลายชนิด  พื้นทีก่ ารเกษตรส่วนใหญ่ยังอาศัยน้าฝน ระบบชลประทาน
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียว ทาให้
พัฒนาการผลิตทางการเกษตร
เกิดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิต
โดยยึดหลัก Zero-Waste
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ตาราง การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายในทีส่ ่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร
จุดแข็ง
(Strength : S)
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
 ผู้บริหารมีการกากับติดตามความก้าวหน้าของงาน
ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
 มีผลงานส่งเสริมการเกษตรทีด่ ีเด่นและเกษตรกร
ที่ประสบความสาเร็จ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับ
เกษตรกรและหน่วยงานอื่นๆ
 มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในเขตที่เหมาะสม
ตามหลัก Zoning
 มีการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน
และมีภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน
 การจัดทาโครงการและงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ
 กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จุดอ่อน
(Weakness : W)
 การจัดสรรงบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้อง
กับระยะเวลาและกิจกรรมที่จะดาเนินการ
 การบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการส่วนใหญ่
คานึงถึงเป้าหมายในระดับผลผลิต (Output) แต่ไม่ให้
ความสาคัญกับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact)
 การบริหารงานยังเป็นแบบตั้งรับมากกว่าการดาเนินการ
เชิงรุก และยังไม่ใช้แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
และนาองค์กรอย่างแท้จริง
 การสื่อสารทาความเข้าใจในนโยบายสาคัญไปยัง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 การกาหนดตัวชี้วัดส่วนใหญ่มุ่งเน้นเชิงปริมาณ
และไม่สะท้อนผลการดาเนินงานในเชิงคุณภาพ
 การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ
สาคัญยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม ทาให้ไม่
สามารถนาไปใช้ปรับปรุง/พัฒนางานได้
 การบูรณาการงานร่วมกันภายในกรมฯ ยังไม่ครอบคลุม
ทุกมิติ

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value)
 นักส่งเสริมรุ่นใหม่มีการใส่ใจในการค้นหานวัตกรรม
 ค่านิยมในการทางานของเจ้าหน้าที่บางส่วนยังเคยชิน
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อการรอรับฟังคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา การทางาน
ยึดติดรูปแบบและขาดความริเริ่มในการพัฒนางาน
 การทางานในพื้นที่เน้นการทางานเป็นทีม ทาให้เกิด
ความสามัคคีในการทางาน
โครงสร้าง (Structure)
 มีโครงสร้างการทางานที่ครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะ  เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีภารกิจมาก รวมทั้งได้รับการ
ระดับตาบล ซึ่งใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด
มอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
 การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัย
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จุดแข็ง
(Strength : S)

จุดอ่อน
(Weakness : W)

ทักษะ (Skills)
 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
กระจายอยู่ในพื้นที่ ทางานใกล้ชิดกับเกษตรกร
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถพัฒนาให้เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงได้

 ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ และการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในการส่งเสริมการทา
การเกษตรแบบ Smart Farming
 บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะและความรู้วิชาการ
เฉพาะด้าน
 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และไม่มีการใช้แผนเป็นกรอบในการดาเนินงาน
 บุคลากรบางส่วนโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค ไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

บุคลากร (Staff)
 บุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ยอมรับ  บุคลากรใกล้จะเกษียณเป็นจานวนมาก แต่การสร้าง
และมีการปรับแนวคิดในการทางาน
บุคลากรทดแทนทาได้ล่าช้า
 บุคลากรมีความสามารถ เสียสละ เข้าถึง และเป็นที่ยอมรับ  บุคลากรมีการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นจานวนมาก
ของเกษตรกร
ระบบงาน (System)
 มีเครือข่ายการทางานครอบคลุมในทุกพื้นที่
 งบประมาณไม่เพียงพอและการจัดสรรงบประมาณ
ล่าช้า โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค
 มีการรายงานข้อมูล/สถานการณ์ต่างๆ ผ่าน Social
Media ช่วยให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
 กฎระเบียบบางส่วนยังล้าสมัย มีขั้นตอนยุ่งยาก ทาให้
อย่างรวดเร็ว
การปฏิบัติงานล่าช้า
 มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
 มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารและการ
ประชุมผ่านระบบ Video Conference
 มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาเกษตรกรในชุมชน
ลักษณะการทางาน (Style)
 บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
 การมอบหมายงานบางส่วนไม่สอดคล้องกับความรู้
มอบหมาย
ความสามารถของบุคลากร
 การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วน
ภายใต้เวลาที่จากัด ทาให้ผลงานไม่มีคุณภาพ
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1.2 ความต้องการของผูร้ บั บริการและผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเกษตร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกร จานวน
565 คน และข้าราชการรุ่นใหม่ จานวน 103 คน รวมทั้ง สอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้ าที่ที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 9 และ 10 ประจาปี 2560 จานวน 200 คน เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาแลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร และโรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล
และรั บ ฟังความคิดเห็ นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
โดยกลุ่ ม เป้ า หมายประกอบด้ ว ย กลุ่ ม เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รวมจานวนทั้งสิ้น 80 คน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
กรมฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสามารถสรุปประเด็นความคิดเห็นและ
ความต้องการของกลุ่มต่างๆ ได้ ดังนี้
1.2.1 เกษตรกร
1) ด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ในปัจจุบันเกษตรกรจานวนมากมีฐานะยากจน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน ขาดความมั่นคงใน
อาชีพ เกินครึ่งหนึ่งที่มีหนี้สินที่เกิดจากการทาการเกษตร การเข้าสู่ อาชีพเกษตรกรของคนรุ่นใหม่มีจานวนน้อยลง
ทาให้แรงงานในภาคเกษตรขาดแคลน ซึ่งมีสาเหตุมาจากทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มองว่า อาชีพเกษตรกรรม เป็นงานที่หนัก
ผลผลิตต้องพึ่งพาธรรมชาติ เป็ นหลัก ราคาสินค้าไม่มีความแน่นอน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งทาให้ไม่มีอานาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและผู้ประกอบการ และในส่วนขององค์กร
เกษตรกรได้แก่ กลุ่ มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ไม่สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกเกื้อหนุน อาชีพ ของเกษตรกร
ได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่เพราะขาดความรู้และทักษะ
ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ดังนั้น ควรสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่อาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจต่ออาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
ให้เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่เกษตรกร เช่น
การใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การประกอบการ และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ และต่อยอดให้เกษตรกรก้ าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ
ชุมชนในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ และส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และในส่วนขององค์กรเกษตรกร ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้ กลุ่มสามารถดาเนินกิจการเองได้ในระยะยาว
และจัดการเจรจาทางการค้าให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยพบกับคู่ค้า เป็นการขยายและยกระดับของตลาด
จากตลาดชุมชนสู่ตลาดที่มีมาตรฐานและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้แก่
เกษตรกร
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2) ด้านสินค้าเกษตร
เกษตรกรยั งขาดการวางแผนการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลผลิตต่อไร่ต่า
ขาดรูปแบบและวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายและเหมาะสม ต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยการผลิตและการขนส่งมี การปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงาน
ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัต กรรม และผลิ ตสิ นค้า ที่มี คุณภาพสูง เช่ น เกษตรอินทรีย์ เพื่ อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขั นให้ กั บ
ภาคการเกษตร พัฒ นาตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าที่เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งต้องส่งเสริม
ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และสนับสนุนให้มีการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และสร้ างความปลอดภั ย ให้ แก่ ทั้ งเกษตรกรและผู้ บริ โ ภค และลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม และควรส่ งเสริ ม
การประยุกต์ใช้งานวิจัยที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ภัยแล้ง
อุท กภั ย โรคและแมลงศั ตรู พืช ระบาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการผลิต ทางการเกษตร ดั งนั้ น จึง ควรส่ง เสริม ให้
เกษตรกรมีการวางแผนการเพาะปลูก ส่งเสริ มการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์น้า มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิต จัดหา และใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้อง รวมทั้งบริหารจัดการศัตรูพืชได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งและจ าเป็ น ขาดข้ อ มู ล
ด้านการตลาดเพื่อการตัดสินใจในการท าเกษตร และฐานข้อมูลด้านการเกษตรยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติของ
ภาคการเกษตร ดังนั้น จึงต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ เกษตรกรขาดการนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การผลิตพืชมาประยุกต์ใช้ในการการประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนการนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ให้มีความหลากหลาย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4) ด้านการบริหารจัดการ
การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาแบบองค์ ร วม การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า มีความซ้าซ้อนกัน และไม่สามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมได้ตลอดห่ วงโซ่อุป ทาน และส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ขาดความต่อเนื่อง และมักเป็น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเกษตรกรบางส่วน ยังขาดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ดังนั้น ควรมีการพัฒนาศักยภาพและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนา
ระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
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1.2.2 ภาคเอกชน
ภาพรวมสินค้าเกษตรของประเทศไทยยังมีปัญหา การผลิตสินค้าหลายชนิดมีคุณภาพต่า แนวคิดเกษตร 4.0
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคการเกษตรในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรที่อยู่ใน
พื้น ที่ ร่ ม มากขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพสู ง เทคโนโลยี จ ะเข้ า มา มี บทบาท
ในภาคการเกษตรมากขึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริ มการเกษตรในอีก 20 ปีข้างหน้าควรต้องทบทวนบทบาทของกรมฯ
ว่ามีบทบาทหน้าที่อะไร ต้องมีทิศทางชัดเจน ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์ก รให้เอื้อต่อการทางานร่วมกับ
พันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ได้ พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็น Smart Officer มีความรู้
ความสามารถ สามารถทางานได้จริง และควรมีการปรับตัวไปพร้อมๆ กับภาคเอกชน ให้เอกชนเข้า มาร่วมมือ
กับภาครัฐเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านเงินทุนการทาวิจัย การผลิต
สินค้าเกษตร และการตลาด ทางานโดยยึ ดหลักการ “เกษตรกรและชุมชนลงมือทา เอกชนขับเคลื่อน ภาครัฐ
สนับสนุน” โดยใช้นโยบายประชารัฐดึงเอกชนเข้ามาร่วมส่งเสริมเกษตรกร
ในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรต้องมีบทบาทเป็นกรมธุรกิจการเกษตรที่ดูแลทั้ง ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง นักส่งเสริมการเกษตรต้องปรับแนวคิดการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเรื่องการจัดการธุรกิจเกษตร
ต้องมองเรื่ องอุป สงค์ (Demand) เพื่อนาไปปรับปรุงการผลิตให้ รองรับตามความต้องการของตลาด ส่งเสริ ม
การผลิตโดยใช้ตลาดนา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยพิจารณาเทคโนโลยีที่ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิต ดูแลเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่
เน้นการบูรณาการในการทางานกับทุกภาคส่วน และต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก้าวทันตามกระแสต่างๆ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของเกษตรกรนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรควรส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรให้ เหมาะสม
กับ แต่ ละกลุ่ม พัฒ นาสมรรถนะเกษตรกรให้ เป็นผู้ประกอบการ ให้ เกษตรกรผลิ ตสินค้าทางการเกษตรให้ ไ ด้
ตามมาตรฐาน และมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร
1.2.3 หน่วยงานภาครัฐ
ปั ญ หาของเกษตรกรในปั จ จุ บั น คื อ คนรุ่ น ใหม่ เ ข้ า สู่ ภ าคการเกษตรจ านวนน้ อ ยลง เนื่ อ งจาก
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของอาชีพเกษตรกรรมในสายตาคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร อีกทั้ง
เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี และขาดการวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือภาคอุตสาหกรรม ขาดตลาดรองรับผลผลิต และสินค้าเกษตรยังไม่ได้
มาตรฐาน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่ถูกต้องได้ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการจัดทามาจากส่วนกลางขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ทาให้ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง นโยบายขาดความต่อเนื่อง และขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง อีกทั้งกรมฯ มีปริมาณงานค่อนข้างมากแต่จานวนคนจากัด ขาดการวางแผน
กาลังคน ทาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ต้องทางานหนัก และโครงสร้างองค์ กรขาดความเชื่อมโยงกัน ระหว่าง
หน่วยงานในทุกระดับ
ดังนั้นในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ ควรมีกระบวนการจัดทาที่ครอบคลุมทุกมิติ
โดยในการส่งเสริมการเกษตรควรให้ความสาคัญ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างบูรณาการทั้งระบบ
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ งให้เกษตรกรทาให้เกษตรกร “มีกินและมีเกียรติ” และตอบสนองความต้องการ
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ในเชิงพื้นที่ ต้องรู้ว่าจะผลิตอะไร ปริมาณเท่าไหร่ ผลิตอย่างไรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เน้นการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาดบน เน้นการทาน้อยได้มาก สนับสนุนความหลากหลาย
ของการทาการเกษตร ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ฐานการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เกษตรสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ และสินค้าสาหรับผู้สูงอายุ
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ นฐานวั ต ถุ ดิ บให้ ไ ทย เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ลดการแย่งชิงตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการทางานจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ และกรมฯ ควรต้องปรับเปลี่ยน
ให้รู้เท่าทันบริบทต่างๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นาวิทยาการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทางาน เช่น การใช้ Line
เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว มีการใช้ Google Map ในการสารวจพื้นที่ทางการเกษตร
และการเพิ่ ม ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยให้ แ ก่ เ กษตรกรทางออนไลน์ เป็ นต้ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสาร
และการจัดทาฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วให้ทันต่อ
เหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยในเรื่องการบริหารจัด การสินค้าเกษตรล้นตลาดและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคา
ตกต่ า นอกจากนี้ ต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลง มี อ งค์ ค วามรู้ ที่ ก้ า วทั น
การเปลี่ ย นแปลงของโลก สามารถให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาในการท าการเกษตรทุ ก รู ป แบบตามความต้ อ งการ
ของเกษตรกร เสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดกับเกษตรกร
1.2.4 บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
1) ด้านเกษตรกร
ในอนาคตเกษตรกรไทยจะเป็นคนรุ่นใหม่ อายุน้อย มีความรู้มาก ศึกษาหาความรู้ ได้เองจาก IT
เป็น Smart Farmer มีการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการผลิตอย่างมีเหตุผล เป็นเกษตรกรที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่นาของตนเองได้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่คนอื่นได้ ลดการพึ่งพาภาครัฐ สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่ผลิตตามกระแส
เกษตรกรสามารถก าหนดราคาเองได้ โดยเป็นทั้งผู้ ผลิ ตและผู้ขาย ติดต่อกับผู้ บริ โภคโดยตรง เป็นผู้ประกอบการ
มืออาชีพ สามารถคิ ดวิเ คราะห์ วางแผนการผลิ ต บริห ารจัดการพื้นที่และทรั พ ยากรได้ อย่า งมีปร ะสิท ธิภ าพ
เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย มีแนวคิดก้าวหน้า รักในอาชีพการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สามารถ
ตัดสินใจ ในการผลิต สามารถพัฒนารูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีสวัสดิการที่ดี ได้รับการยกย่องและให้เกียรติ
2) ด้านการผลิต
การผลิ ตทางการเกษตรของไทยในอนาคตจะใช้ พื้ นที่ การผลิ ตน้ อยแต่ สามารถสร้ างรายได้ สู ง
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้ เป็นการผลิตที่ตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) จะมี
การนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น มีการนาหลัก Zoning มาใช้ประโยชน์ นาเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีการทาการเกษตรแบบแม่นยาสูง (Precision Farming) เป็นระบบ
อัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์ดิน และธาตุอาหารให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุพืช เกษตรกรไม่อยู่ที่ฟาร์มก็สามารถ
ทางานได้ และจะมีการทาการเกษตร/ฟาร์มรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จะมี
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ และทาการเกษตร
ทางเลือก นอกจากนี้การผลิตจะไม่ใช่การนาวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นต้นออกจาหน่าย แต่เป็นสินค้าที่พร้อมบริโภค
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3) ด้านการตลาด
ในอนาคตการขายสินค้าเกษตรจะผ่านช่องทางตลาดออนไลน์มากขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมโยง
การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้างตลาดเพื่อเป็นสถานที่วางขายจะลดความสาคัญลง เกษตรกร
มี ต ราสิ น ค้ า เป็ น ของตั ว เอง โดยขายผลผลิ ต ไม่ ผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง เกษตรกรสามารถก าหนดราคา
ตามความเหมาะสมเองได้ สามารถเชื่อมโยงระบบการตลาดได้ด้วยตนเอง มีการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและ
การขายที่ส่งตรงถึงบ้านมากขึ้นรวมทั้งจะมีผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ๆ เกิดขึ้นจานวนมาก
4) ด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดวิธีการทางานแบบเดิม
และไม่คอรัปชั่น เป็นนักบริหารจัดการ นักการตลาด และนักกลยุทธ์ เข้าใจนโยบาย รอบรู้ใ นงาน เป็นผู้อานวย
ความสะดวกในงานส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ สามารถนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้สื่อสารระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต กับผู้บริโภค มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้ทันเหตุการณ์ มีการฝึกอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ มุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้เกษตรกรอยาก
ประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกษตรกรได้อย่างมืออาชีพและเป็นที่พึ่งของเกษตรกร
มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการเกษตรอย่ า งแท้ จ ริ ง และพั ฒ นาตนเองสู่ ค วามเป็ นผู้ น า มี ค วามสุ ข ในการท างาน
และมีความก้าวหน้าในอาชีพ ดารงชีวิตและทางานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ยกย่องนับถือ
ของประชาชนและหน่วยงานราชการอื่น
5) ด้านวิธีการทางานและบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
การทางานส่งเสริมการเกษตรในอนาคตจะดาเนินการผ่าน ICT มากขึ้น และการเข้าพื้นที่ ไป
พบปะเกษตรกรจะลดลง เจ้าหน้าที่สามารถทางานได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก
งานด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจจะมีความสาคัญมากขึ้น ในขณะที่บทบาทในการส่งเสริมการเกษตรอาจจะ
ลดลงเนื่องจากเกษตรกรสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายการทางานที่ควรมุ่งเน้น
คือ Young Smart Farmer
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรต้ อ งปรั บ บทบาทการท างาน มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ทิ ศ ทาง
และเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนให้
เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่ างแท้จริง ไม่ใช่แค่ท าตามนโยบายและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้ องสามารถวางแผนงาน
ต่อเนื่องได้ เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและการจัดทาแผนงานโครงการตามความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up)
รับฟังพื้นที่มากขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการเพื่อให้ได้โครงการที่เหมาะสมกับ แต่ละ
พื้นที่ นอกจากนี้นโยบายควรมีความต่อเนื่องเพื่อให้ การพัฒนาเกิดผลสาเร็จ ควรลดภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก
โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งใช้เวลาและทรัพยากรจานวนมากควรมี Application ให้เกษตรกรบันทึก
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองโดยมีกฎหมายรองรับ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และบทลงโทษ รวมทั้งมีการแยกภารกิจ
การขึ้นทะเบียนและงานบริหารต่างๆ ออกจากงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการทางานส่งเสริม
การเกษตรมากขึ้น
สาหรับสานักงานควรพัฒนาให้เป็น Smart Office ลดการใช้เอกสาร มีก ารใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีความพร้ อมด้านวั สดุอุ ป กรณ์ในการท างาน มี ฐานข้อมู ลสนั บสนุ นการท างานที่ สามารถเข้า ถึงได้
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร เกษตรกร และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในการท างานควรบู รณาการ
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กับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนพร้อมกับการพัฒนางาน สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของเจ้าหน้าที่และพัฒนาเจ้าหน้าที่
รุ่นใหม่ให้เป็นกาลังสาคัญในอนาคต

1.3 ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยทุ ธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (รายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 13,000
ดอลลาร์สหรัฐ  39,000 บาท/คน ในปี 2579) โดย
1) เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmer)
2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Smart Agricultural Group)
3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (Smart Agricultural Product)
4) พื้นที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area / Agriculture)
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group,
Smart Enterprise
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรโดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้า
2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3) พัฒนาผลงานวิจัยด้านการเกษตรนาไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
1) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1) พัฒนาบุคลากรเป็น Smart Office และ Smart Researcher
2) เชื่อมโยงระบบการทางานของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
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บทที่ 2
หลักการและทิศทางการส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
ในบทนี้ ได้กล่าวถึงหลักการสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเป้าประสงค์และตัวชี้วัด รวมทั้งความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

2.1 หลักการสาคัญของแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
การส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการสาคัญ ดังนี้
2.1.1 ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักสาคัญของการส่งเสริมการเกษตร โดยพัฒนา
และปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน โดยดาเนินการในโครงการส่งเสริมการเกษตรทุกโครงการ
และในทุกพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร
2.1.2 ยึด “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และพื้นที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน” โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดกับเกษตรกรเป็นหลัก มีการกาหนดพื้นที่ดาเนินการที่ชัดเจน มองภาพ "พื้นที่-คน-สินค้า" เข้าด้วยกัน ดาเนินการ
แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมองให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
2.1.3 ยึด หลักการส่งเสริมและพัฒนา ตามศักยภาพของเกษตรกรและลักษณะการทาฟาร์ม ได้แก่
Subsistence Farming, Semi – Commercial Farming และ Commercial Farming
2.1.4 ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” และ “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตร และ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ระยะ 20 ปี ดังนี้ “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ ที่มั่นคง”
2.1.5 ยึ ด “เป้ าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)”
มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และ 20 ปี รวมทั้งเป้าหมายในระดับย่อยลงมา
2.1.6 ยึด “Smart” เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
1) Smart Farmer/Young Smart Farmer
2) Smart Group
3) Smart Product
4) Smart Officer
5) Smart Office
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2.2 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
วิสัยทัศน์
“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มนั่ คง”
พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2) ส่ งเสริ มและพั ฒนาเกษตรกรให้ มีขี ดความสามารถในการผลิ ตและจั ดการสิ นค้ าเกษตรตามความ
ต้องการของตลาด
3) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กาหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริม
การเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
๓) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
๔) ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2.3 เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั
เป้าประสงค์
1) เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันได้
๓) มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน
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เป้าหมาย
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A และ B ร้อยละ 90
2) เกษตรกรร้อยละ 100 มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) เกษตรกรมีรายได้ 390,000 บาท/คน
4) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
2) ร้อยละของเกษตรกรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) รายได้ต่อหัวของเกษตรกร (บาท/คน)
4) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้

2.4 เป้าหมายการพัฒนาแต่ละช่วง
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นมุ่งเน้น
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี รวมทั้งได้จาแนกเกษตรกรเป้ าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) กลุ่ม Subsistence Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก (2) กลุ่ม Semi –
commercial Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการจาหน่าย ควบคู่กับการบริโภคภายในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง (3) กลุ่ม Commercial Farming คือ เกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการจาหน่ายเป็นหลัก ประเด็นมุ่งเน้ น
ในการพัฒนาแต่ละช่วงเวลา สาหรับเกษตรกรแต่ละกลุม่ มีดงั นี ้
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
กลุ่ม Subsistence Farming : สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้มีการจาหน่ายผลผลิตในตลาดชุมชน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและปลูกฝังให้เป็น
แนวคิดพื้นฐานของการผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้พันธุ์พื้นถิ่น การฟื้น ฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน
เกษตร และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต -ผู้บริโภคที่เกื้อกูลกัน จุดมุ่งเน้นที่สาคัญคือการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนและชุมชน และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
กลุม่ Semi - commercial Farming : พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และมีการเชื่อมโยงสู่การผลิตใน
แปลงใหญ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ใช้ปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตในเขต
ที่เหมาะสมตามหลัก Zoning by Agri - Map สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งรองรับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
นอกจากนี้ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย และพัฒนาให้เป็น
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Smart Group รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพื่อขยายผลการพัฒนาสู่เกษตรกรรายอื่นๆ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ
กลุ่ม Commercial Farming : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆ ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก Zero – Waste และ Green Economy ในกระบวนการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิตสู่
ระบบ Smart Farming และเกษตร 4.0 มุ่งเน้นการผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาด Premium ตลาดเฉพาะ (Niche Market)
มีการเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการซือ้ –ขายผ่านทาง online
รวมทั้งเร่งขยายผลการพัฒนา Young Smart Farmer สนับสนุนและบ่มเพาะ Start Up ภาคเกษตร เพื่อเป็น
กาลังหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคต
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
กลุ่ม Subsistence Farming : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ทาการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชนเพื่อขยายแหล่งรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตแบบ Semi-commercial
Farming
กลุม่ Semi - commercial Farming : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร/วิถีไทย มีการเชื่อมโยงระหว่างตลาดชุมชนและกับตลาดในระดับประเทศเพื่อขยายแหล่งรองรับผลผลิต
ของเกษตรกร เสริมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจเกษตรให้แก่เกษตรกร และขยายผล
การพัฒนา Young Smart Farmer รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมมปรับเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตแบบ
Commercial Farming
กลุม่ Commercial Farming : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง และรวมกลุ่มกันผลิตแบบ
cluster โดยยึดหลักการทาน้อย-ได้มาก (Less for More) ส่งเสริมการทาการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการทาฟาร์มในรูปแบบใหม่ๆ ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ และขยาย
การซื้อ–ขายผ่านทาง online รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย Young Smart Farmer
ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2570 - 2574)
กลุ่ม Subsistence Farming : สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชนเพื่อขยายแหล่งรองรับผลผลิต สร้างความภาคภูมิใจและยกย่องให้เกียรติ
เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จเพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่นๆ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาภาคเกษตร
กลุม่ Semi - commercial Farming : - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร สร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน
ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างตลาดชุมชนกับตลาดในระดับประเทศ และส่งเสริมการซื้อ–ขายผ่านทาง online
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พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นส่วนสาคัญของการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งขยายผลการพัฒนา Smart
Farmer และ Young Smart Farmer
กลุม่ Commercial Farming : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้รักษาระดับคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของตลาด เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้เกษตรกรในด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจเพื่อยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ สามารถพัฒนาสู่การเป็น
Smart Enterprise รวมทั้งส่งเสริมให้ Young Smart Farmer มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาภาคเกษตร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2575 - 2579)
กลุม่ Subsistence Farming : ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงใน
อาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร ภาคการเกษตรมี
รากฐานที่เข้มแข็งและมีภูมคุ้มกันที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ Semi - commercial Farming และกลุม่ Commercial Farming : ในช่วงสุดท้ายของการ
พัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ มุง่ หวังให้เกษตรกรทั้งสองกลุม่ นีไ้ ด้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ทุกคน
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน มั่งคั่ง มีความภาคภูมิใจในอาชีพ และมีเกียรติศักดิ์ศรีใน
สังคม ภาคเกษตรมีความยั่งยืน เป็นเกษตรสมัยใหม่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น กรมส่งเสริม
การเกษตรจ าเป็ น ต้ องพัฒ นาองค์ กรและบุค ลากร เพื่ อให้ ส ามารถขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานให้ เ กิด ผลส าเร็ จ
ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer พัฒนาสานักงานให้เป็น Smart Office พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตร (Big Data) ปรับระบบการทางานเข้าสู่การเป็น Digital DOAE โดยมีเป้าหมาย
สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฯ คือ ข้าราชการทุกคนเป็น Smart Officer ทุกหน่วยงานเป็น Smart Office
และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
จากเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นมุ่งเน้นในการพัฒนาเกษตรกรแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลา สามารถ
สรุปสาระสาคัญของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี ในแต่ละช่วง ได้ดังนี้
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สรุปสาระสาคัญของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี ในแต่ละช่วง

Subsistence
Farming

Semi commercial
Farming

ปีที่ 1 – 5
(2560 – 2564)
- เน้นส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียง
- ใช้องค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ตลาดชุมชน
- มุ่งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร พึ่งพาตนเองได้
- พัฒนาศักยภาพ ศพก. และเชื่อมโยงสู่การผลิต
ในแปลงใหญ่
- เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
- ส่งเสริมการรวมกลุม่ / Smart Group /
เครือข่ายที่เข้มแข็ง
- พัฒนา/สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ
- พัฒนา Smart Farmer/ Young Smart
Farmer/ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน

Commercial
Farming

- ผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
- ปรับระบบการผลิตเข้าสู่เกษตร 4.0
- มุ่งเน้นตลาด Premium /Niche Market
ซื้อ–ขายผ่านทาง online
- เร่งขยายผลการพัฒนา YSF
- สนับสนุน/บ่มเพาะ Start Up ภาคเกษตร

องค์กรและ
บุคลากร

- พัฒนา Smart Officer/ Smart Office
- ปรับระบบการทางานสู่ Digital DOAE
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล/ Big Data

ปีที่ 6 – 10
(2565 – 2569)
- ส่งเสริมการรวมกลุม่ สร้างเครือข่าย
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- เชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชน
- เข้าสู่ Semi-commercial Farming สาหรับ
เกษตรกรทีม่ ีความพร้อม
- ผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
- ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
- เชื่อมโยงตลาดชุมชนและระดับประเทศ
- เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เกษตร
อุตสาหกรรม/ธุรกิจเกษตร
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีไทย
- ขยายผล SF/YSF
- เข้าสู่ Commercial Farming สาหรับ
เกษตรกรทีม่ ีความพร้อม
- ผลิตสินค้าเกษตรที่มีมลู ค่าสูง ผลิตแบบ
cluster ยึดหลัก Less for More
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การทาฟาร์มในรูปแบบใหม่ๆ
- เชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ขยายการซื้อ–ขายผ่านทาง online
- สร้างความเข้มแข็ง ขยายเครือข่าย YSF
- ขยายผล Smart Officer/ Smart Office
- ระบบการทางาน/ระบบฐานข้อมูลรองรับ
การทางานในยุคดิจิทัล
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ปีที่ 11 – 15
(2570 – 2574)
- สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- เชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชน
- สร้างความภาคภูมิใจ ยกย่องให้เกียรติ
- ส่งเสริมให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาภาคเกษตร
- สร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรที่เข้มแข็ง
- ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
- เชื่อมโยงตลาดชุมชนและระดับประเทศ
ซื้อ–ขายผ่านทาง online
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็น
ส่วนสาคัญของการท่องเที่ยวไทย
- ขยายผล SF/YSF

ปีที่ 16 – 20
(2575 – 2579)
- เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
ภาคภูมิใจ และมีความมั่นคงในอาชีพ
- ภาคเกษตรมีรากฐานที่เข้มแข็ง และ
มีภูมคุม้ กันที่ดีด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer
- เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความ
สามารถในการแข่งขัน มั่งคั่ง
ภาคภูมิใจในอาชีพ และมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีในสังคม
- ภาคเกษตรมีความยั่งยืน เป็นเกษตร
สมัยใหม่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

- รักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้เป็นที่เชื่อถือของตลาด
- เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้
- พัฒนาสู่ Smart Enterprise
- ส่งเสริมให้ YSF มีบทบาทนาในการ
พัฒนาภาคเกษตร
- ขยายผล Smart Officer/ Smart Office - ข้าราชการทุกคนเป็น Smart Officer
- ระบบการทางาน/ระบบฐานข้อมูลมี
ทุกหน่วยงานเป็น Smart Office
ประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์
- กรมฯ เป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูง

2.5 ความเชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
วิสยั ทัศน์ : ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)

2. ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทา
เกษตรกรรมยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ 20 ปี
วิสยั ทัศน์ : เกษตรกรมั่นคง
ภาคเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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วิสยั ทัศน์ : เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคง
ในอาชีพของเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร
(สอดคล้องกับแผนฯ 12 ยุทธฯ ที่ 3,4)

2. ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับ
สู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า
สินค้าและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

ii

6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์สง่ เสริม
การเกษตร 20 ปี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

(สอดคล้องกับแผนฯ 12 ยุทธฯ ที่ 3)

(สอดคล้องกับแผนฯ 12 ยุทธฯ ที่ 3,4)

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร

(สอดคล้องกับแผนฯ 12 ยุทธฯ ที่ 3,4)

ยุทธศา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรและใช้นวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ

(สอดคล้องกับแผนฯ 12 ยุทธฯ ที่ 6)

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
ยุ ทธศาสตร์ ส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นส่ ว นส าคั ญที่ แ สดงถึง สิ่ ง ที่ต้อ งด าเนิ นการ และวิธี การดาเนิน การ
ซึ่งจะทาให้งานส่งเสริมการเกษตรประสบผลสาเร็จ และบรรลุวิสัยทัศน์ ตามที่กาหนด ดังนั้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องดาเนินการไว้ 5
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจยั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมัน่ คงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A และ B ร้อยละ 90
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer
4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
ในระดับ A และ B ร้อยละ 90
ตัวชีว้ ดั
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3) ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer
4) จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
5) ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
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1.1 สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เร่งรัดการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และสืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) ส่ งเสริ มให้ เกิดการขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้
เกษตรกรนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
3) ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
4) ส่ งเสริ มและพัฒ นาเกษตรกรให้ มีความรู้ความเข้าใจ และน้อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
5) ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร โดยกาหนด
ให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับของทุก ศพก. และให้มีการถ่ายทอดความรู้ /เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรและในโอกาสต่างๆ
1.2 ส่งเสริมการผลิตเพือ่ ความมัน่ คงด้านอาชีพ
1) ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทากิน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้
2) ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริ มและฟื้นฟู
อาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ
อยู่ ดีกิน ดี รายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ ายในครั ว เรือน รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3) ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยส่งเสริม
ให้ เกษตรกรท าการผลิ ตเพื่ อบริ โ ภค การแปรรู ปและถนอมอาหาร เพื่ อให้ ครั วเรื อนเกษตรกรมี อาหารบริ โ ภค
ในทุกสถานการณ์
4) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันในชุมชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารศึกษา
1.3 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มีความรู้ความสามารถในการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาด มีทักษะด้านดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และเป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ
2) ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart
Farmer มีการจัดกระบวนการพั ฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการใช้ ICT เทคโนโลยี
สมัยใหม่ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็น กาลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมยุวเกษตรกร (Farm Youth) ให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ยุวเกษตรกร เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกรสู่ภาคการเกษตร
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4) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคการเกษตร (Farm Women) ให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ ยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความมั่นคงด้านอาหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาและเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
5) ส่งเสริมเกษตรกรสูงอายุและสนับสนุนผู้ที่เกษียณอายุจากการประกอบอาชีพอื่น ที่มีความสนใจ
ด้านการเกษตร ซึ่งมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาในมิติใหม่ๆ ในภาคการเกษตร
6) จัดระบบ ประสาน และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านองค์ความรู้
การบริหารจัดการ และเงินทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ Smart Farmer, Young Smart Farmer และเครือข่าย
1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาให้มีความรู้และทักษะใน
การผลิต การแปรรูปผลผลิต เคหกิจเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม ภาวะผู้นา สนับสนุนให้สามารถดาเนินกิจกรรม
ของกลุ่มได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา
2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในทุกระดับ และพัฒนาให้เข้มแข็ง
มีการดาเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงและเกื้อกูลกันในการประกอบกิจการ และเป็นแกนนาในการพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และพัฒนา
ให้เป็น Smart Group สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในอนาคต
รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ ต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
4) จัดระบบการพัฒนาองค์กรเกษตรกรทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้ ชัด เจน มีก ารประเมิน ศัก ยภาพและจั ดระดั บเพื่อ การพั ฒ นา พัฒ นาฐานข้ อมู ล องค์ กรเกษตรกร จัดระบบ
การประสานและส่งต่อภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนายกระดับจากองค์กรเกษตรกรขั้นพื้นฐานสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ เช่น OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น
1.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน
1) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ บริ การเกษตรกร เป็นแหล่ ง เรียนรู้
ทางการเกษตรที่ เหมาะสมส าหรั บชุมชน เป็ นศู นย์ กลางการบริ การและแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสาร และเป็ นที่ พึ่ ง
ของเกษตรกรในด้านการเกษตร
2) จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถให้บริการ
แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่
3) เสริ ม สร้ า งความเข้มแข็ งของเครือข่ ายคณะกรรมการ ศพก. ทุ กระดั บให้ ส ามารถขับเคลื่ อ น
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) จัดระบบการทางานให้เกิดการเชื่อมโยงกับเครือข่าย/ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุ ม ชน (ศดปช.) และศู น ย์ เ รี ย นรู้ ด้ า นประมง ปศุ สั ต ว์ และอื่ น ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขยายขอบเขต
การให้บริการแก่เกษตรกร
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๕) ประสานการทางานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทางานร่วมกัน
ในการพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และการให้บริการแก่เกษตรกร ให้สอดคล้องบทบาท ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชน
1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพืน้ ทีแ่ ละสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.)
มี บ ทบาทในการพั ฒ นาการเกษตรในพื้ น ที่ และการบริ ห ารจั ด การแผนพั ฒ นาการเกษตรในระดั บ ต าบล
โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
รวมทั้งประสานการทางานกับภาคีและเครือข่ายการทางานต่างๆ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่ โดยเฉพาะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.) เพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระสานการด าเนิ น งานต่ า งๆ ในพื้ น ที่ และเป็ นแกนหลั กในการสนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของนักส่งเสริมการเกษตร มีการจัดระบบการทางานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานภาคีในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ อาทิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกรและภาค
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4) สนั บสนุน การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะ
การวางแผน การจัดทาโครงการ และบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้เกิดความรู้สึ กเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิด
ความยั่งยืนของการพัฒนา
5) สนับสนุนแผนงาน/โครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ที่จะทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ความมั่นคงด้านอาหาร การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสูม่ าตรฐานสากล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมาย
1) การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืช 42 ล้านไร่
2) เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3) ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
4) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 390,000 บาท/คน
5) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตัวชีว้ ดั
1) พื้นทีท่ าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืชเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารรถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลิต
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4) รายได้ต่อหัวของเกษตรกร (บาท/คน)
5) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
2.1 ส่งเสริมการรวมกลุม่ และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อทาการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้ นทุนการผลิต
พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน (Smart Product) มีตลาดรองรับ และเพิ่มอานาจต่อรองของเกษตรกร
รวมทั้งการรวมกลุ่มกันผลิตในลักษณะ Cluster
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ และพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของแปลงใหญ่ได้
ด้วยตนเองในระยะยาว
3) พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการจัดการเชิงธุรกิจและด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ มีความรู้ในเชิงวิชาการ การวางแผน
และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ขยายผลแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ที่มีศักยภาพ และพัฒนาให้เป็น Production Unit
สาหรับสินค้าเกษตรสาคัญในแต่ละพื้นที่ มีการจัดระบบเชื่อมโยงการทางานร่วมกันและสร้างเครือข่ายกับแปลงใหญ่อื่นๆ
รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานกับ ศพก.
5) บริหารจัดการการจัดระบบการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการทางาน เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานแปลงใหญ่ให้เกิดผลสาเร็จ
6) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและทดแทนแรงงานเกษตร
7) ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทาแผนการผลิตและแผนการตลาด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยดาเนินการ
ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี จนถึงการเชื่อมโยงตลาด
2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสูร่ ะบบ Smart Farming
1) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และรูปแบบการทาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่เหมาะสม
กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้และทักษะ และถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาการทางานด้านการจัดการฟาร์มให้รองรับการทาการเกษตร
รูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต
2) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและเชื่อมโยงให้เกิดการขับเคลื่อน Smart Farming สู่เกษตรกรรายย่อย
โดยเฉพาะ Young Smart Farmer ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับการผลิต และ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรของไทยในยุคดิจิทัล รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ เรื่อง Smart
Farming
3) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ โดยใช้ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรสาคัญ (Zoning) และใช้แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมุ่งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่
เหมาะสม และปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
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4) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี ที่เหมาะสม และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุนการผลิต
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เช่น
มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ฮาลาล รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และปลูกฝังให้เป็นแนวคิดพื้นฐาน
ในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market)
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น สมุนไพร
โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4) ส่งเสริ มและพัฒนาการผลิ ตเพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community : AC) โดยเฉพาะการผลิตตามมาตรฐาน ASEAN GAP และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ/ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าเกษตรไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย
1) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ตัวชีว้ ดั
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) จานวนช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
3.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร ทั้งในการแปรรูป
ผลผลิตเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (Brand) การใช้ QR Code และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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3.2 พัฒนาตลาดและเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
1) พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็น แหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และยกระดับสู่
การเป็ น ตลาดสิ น ค้าพรี เมี่ย ม รวมทั้งสนั บ สนุนให้ เกิดพื้น ที่ตลาดสิ นค้า เกษตรปลอดภั ยของชุ มชน สนับสนุ น
การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เกื้อกูลกัน
2) ประสานและเชื่อมโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในการรับซื้อ
ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
3) ส่งเสริมการทา Contract Farming และการจาหน่ายสินค้าเกษตรตามชั้นคุณภาพเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
4) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึง
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งจะทาให้เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ โดยตรง ซึ่งจะทาให้เกษตรกรได้รับ
ผลกาไรที่เหมาะสม ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณ ฑ์ที่สดใหม่ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ นอกจากนี้
ต้องมีการพัฒนาการทางานด้านตลาดสินค้าเกษตรให้รองรับตลาดรูปแบบใหม่ๆ ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
3.3 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสริมการเกษตรสูภ่ าคบริการ
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนให้มีคุณภาพและได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่ม
ช่องทางและโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3) สนั บ สนุ น ให้ มีก ารบู ร ณาการการทางานระหว่ างหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อ ให้ ก ารท่ องเที่ย ว
เชิงเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของไทยและเป็นที่รู้จัก/ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ ในลักษณะของการให้บริการ โดยใช้ความรู้และ
ทักษะด้านการจัดการเชิงธุรกิจ ตามแนวคิด “ทาน้อย-ได้มาก” (Less for More)
3.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์สนิ ค้าเกษตรของไทย
1) เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของต่างประเทศ เช่นสนับสนุน
กิจกรรมแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรของไทย และแสวงหาตลาดใหม่
2) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งแก่เจ้าหน้าที่
และเกษตรกร
3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสาคัญของการบริโภคสินค้า เกษตรและ
อาหารปลอดภัย ซึ่งนอกจากส่ งผลต่อทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรแล้ วยังจะเป็นผลดีทั้งต่อเกษตรกร ผู้บริโ ภค
สิ่งแวดล้อม และสังคมในภาพรวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร
เป้าหมาย
1) เกษตรกรมีการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
2) เกษตรกรสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย สารเคมี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A และ B ร้อยละ 90
ตัวชีว้ ดั
1) จานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน
2) ร้อยละของเกษตรที่สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย สารเคมี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
4.1 สนับสนุนการทาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
1) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เกษตรกรรม การปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร และการจัดการ
ฟาร์ ม เพื่อให้ ภาคการเกษตรมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและเกิดความยั่งยืน ทั้งในมิติทาง เศรษฐกิจ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สนับสนุนการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศการเกษตร และเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
เป็นฐานการผลิตของภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาเกษตรให้เหมาะสม
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการผลิตโดยยึดหลัก Zero – Waste และ Green Economy
4) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟู
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร
4.2 ส่งเสริมการใช้ปจั จัยการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมโดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2) พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิต จัดหา และใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะสารชี วภาพ/ชี วภั ณฑ์ เพื่ อทดแทนการใช้ สารเคมี การผลิ ตและใช้ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ การปรั บปรุ ง บ ารุ ง ดิ น
การบริหารจัดการน้าในไร่นา และการเขตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
3) เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ เกษตรกรเรื่ องการใช้ สารเคมี และส่ งเสริ มให้ เกษตรกรปรั บ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
4) สนั บ สนุ น การทางานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และพัฒ นาเครือข่ายให้ เข้มแข็ง
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย
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5) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนในครัวเรือนและชุมชน การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ส าหรั บ ใช้เ องในไร่ น า รวมทั้ งอนุ รั กษ์ ส่ ง เสริ มการปลู ก และใช้ ประโยชน์จากพันธุ์ พืช พื้ นบ้า น เพื่อให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปัจจัยการผลิตในระยะยาว
4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพชื อย่างยัง่ ยืน
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนวางแผนการจัดการศัตรูพืช ตั้งแต่ก่อนการระบาด โดยการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง
2) สนับสนุนการจัดการศัตรูพืช โดยใช้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
3) สนั บ สนุ น การทางานของศูนย์จั ดการศัตรูพื ช ชุม ชน (ศจช.) และพัฒ นาเครื อข่ายให้ เข้ มแข็ ง
สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายของผลผลิตทาง
การเกษตร
4) ภาครัฐให้การสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรให้ ได้ มาตรฐาน รวมทั้ งจั ดให้ มี ห น่ ว ยเคลื่ อ นที่ เร็ ว ในการช่ว ยเหลื อเกษตรกรในกรณีที่ เกิ ดการระบาด
ของศัตรูพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนเป็น Smart Officer
2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรทุกหน่วยงานเป็น Smart Office
ตัวชีว้ ดั
1) ร้อยละของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรทีเ่ ป็น Smart Officer
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรทีเ่ ป็น Smart Office
5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
1) พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็น Smart Officer ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความรอบรู้
ทางวิชาการและนโยบาย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ ทางานบนฐานความรู้และข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีทักษะด้านดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
2) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สอนงาน (Coach) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร และเป็น
พี่เลี้ยงแก่บุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างทีมงานและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ
3) พัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะด้านที่ส าคัญหรือจาเป็น ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ นั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
(Appropriate Technology) สาหรับพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในงานประจาและการสอนงานในลักษณะ Learning by Doing พัฒนาทักษะการเป็นนักส่งเสริมการเกษตร
มืออาชีพ มีกลยุทธ์ในการทางาน และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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5) พัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทางาน
6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Application ในการปฏิบัติงาน และให้บริการในรูปแบบ
One Stop Service
7) กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวและมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การกาหนดคุณสมบัติของ Smart Officer การประเมินและคัดกรอง กาหนดแนวทางการพัฒนา ดาเนินการพัฒนา
และประเมินผลการพัฒนา โดยนาผลที่ได้รับมาปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่การขยายผลต่อไป
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร
8) สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน และมีระบบวิธีการทางานที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5.2 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนของเนื้อหาวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital DOAE
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน และมีการ
เชื่อมโยงกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ส ะดวกและรวดเร็ว โดยใช้
Mobile Application และใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดจนกาหนดให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็น ภารกิจประจา มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
โดยสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การดาเนินงานอย่างเพียงพอ
3) พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับและสนับสนุน
การทางานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงดิจิทัล
5.3 เพิม่ ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
1) พัฒนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความรู้
ความเข้าใจ
2) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและภาคเกษตร
3) พัฒนาการสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและงานส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรของ
กรมฯ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) สร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ของกรมส่ งเสริ มการเกษตรต่ อสาธารณชน โดยด าเนิ นการในเชิ งรุ ก และ
มีการบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
5.4 พัฒนาสานักงานให้เป็น Smart Office เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
1) พัฒนาสานักงานให้เป็น Smart Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
แก่เกษตรกร
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2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ และสิ่งอานวยความสะดวกให้พร้อม
ในการปฏิบัติงาน
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รองรับการใช้งาน
เชิงดิจิทัล
4) พัฒนาและจัดระบบการทางานส่งเสริมการเกษตรและการให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการ
แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้บริการที่สานักงาน การให้บริการทางออนไลน์ และการเข้าถึงเกษตรกร
ในพื้นที่ด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่
5.5 พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
1) ปรับ โครงสร้างหน่ว ยงานให้เหมาะสม และพัฒ นาองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อน
สามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ และปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2) วางแผนอัตรากาลังขององค์กร เพื่อทดแทนกาลังคนที่จะออกจากระบบราชการให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ
3) ปรับระบบการจัดทาโครงการและงบประมาณของกรมฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ
ที่ มี แนวโน้ มเพิ่ มสั ดส่ วนงบประมาณให้ กั บส่ วนภู มิ ภาคมากขึ้ น เน้ นการสนั บสนุ นโครงการตามความต้ อ งการ
ของเกษตรกรและชุมชน บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบรายงานและประเมินผล
การดาเนินงานให้สามารถแสดงผลสาเร็จของงานในระดับผลลัพธ์ (Outcome) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
การดาเนินงาน
4) บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้าง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ และสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์
5) เพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้กลไกการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
5.6 สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเกษตร
1) ใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เช่น การใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร การวิจัยในงานประจา
(Routine to Research : R2R) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการทางาน
โดยใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของแต่ละงานเพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ในการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยเน้น ให้ เจ้ าหน้าที่พัฒนาเครื่ องมือ และทดลองใช้ในพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงให้ เหมาะสม เพื่อนาไปขยายผล
และเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ นาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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บทที่ 4
การขับเคลือ่ นและแผนปฏิบตั ิงาน ระยะ 5 ปี
การขับ เคลื่ อ นและแผนปฏิ บั ติง าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็ น การก าหนดกรอบการ
ดาเนินงานในช่วงแรกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปีอย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นมุ่งเน้นภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งโครงการและงบประมาณ ซึ่งจะ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในช่วง 5 ปีแรก

4.1 การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเกษตรในระยะ 5 ปี
เป้าหมาย
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A และ B ร้อยละ 25
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนในปี 2564
4) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตัวชีว้ ดั
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทีม่ ีความเข้มแข็ง
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
4) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี

ผู้นา
เกษตรกร

Commercial Farming

Semi - commercial
Farming

Subsistence Farming

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมความมั่นคง
ในอาชีพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการเพิม่ มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตร
สินค้าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ กับสิง่ แวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากร
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
การเกษตร

- สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก - ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย - ส่งเสริมให้เกษตรกรจาหน่ายผลผลิตใน
พระราชดาริ/ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และปลูกฝังให้เป็นแนวคิดพื้นฐานของการผลิต ตลาดชุมชน
- ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ
ทางการเกษตร
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภค
- พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และเครือข่ายให้ - ส่งเสริมการผลิตโดยใช้พันธุ์พื้นถิ่น
ที่เกื้อกูลกัน
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน
- เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
พึ่งพาตนเองได้

- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร ผสมผสาน
และเกษตรกรรมยั่งยืน
- ส่งเสริมการใช้พันธุ์พื้นถิ่น และฟื้นฟู/อนุรักษ์
วิถีชีวิตชุมชนเกษตร
- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พัฒนา Smart Farmer/Young Smart
Farmer
- เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย
และพัฒนาให้เป็น Smart Group

- ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
การใช้สารชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และการจัดการ
น้าในไร่นา
- ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
- สนับสนุนการทางานของ ศจช. และ ศดปช.

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

- พัฒนา/สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยาย
งานส่งเสริมการเกษตรสู่ภาคบริการ
- เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย
- พัฒนาตลาดเกษตรกร/เชื่อมโยงกับองค์กร
ต่างๆ ในการรับซื้อผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร

- เร่งขยายผลการพัฒนา Young Smart
Farmer
- สนับสนุน/บ่มเพาะ Start Up ภาคเกษตร

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง
- มุ่งเน้นตลาด Premium /Niche Market
- ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้ง GAP อินทรีย์
และเชื่อมโยงกับ Modern Trade
ยึดหลัก Zero-Waste และ Green
และมาตรฐานอื่นๆ
- ส่งเสริมการซื้อ–ขายผ่านทาง online
Economy
- พัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ระบบ Smart
Farming และเกษตร 4.0
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อรองรับการ
แข่งขันในการเข้าสู่ AC
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สนับสนุน ศบกต. /พัฒนา อกม. /สร้างความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ /
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนา
ศักยภาพองค์กร และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
- พัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart Officer
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล/
Big Data
- ปรับระบบการทางานสู่
Digital DOAE
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้
- พัฒนาสานักงานให้เป็น
Smart Office
- พัฒนาองค์กรและการบริหาร
จัดการ
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
ส่งเสริมการเกษตร

4.2 แผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี
โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ที่จะทาให้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด อย่างไรก็ตาม ในระยะ 5 ปีแรกนี้
โครงการและกิจกรรมการดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นโครงการตามแผนงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มี
การดาเนิน การมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามระบบจัดทางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ของประเทศ ในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการปรับโครงการ/กิจกรรมให้มองภาพการพัฒนาระยะยาวมากขึ้น
และมีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สาหรับโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
เป้าหมาย และงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ / กิจกรรม

2560
เป้าหมาย

2561

งบประมาณ

เป้าหมาย

2562

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมัน่ คงในอาชีพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เป้าหมาย
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A และ B ร้อยละ 25
2) เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดตี ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) เกษตรกรร้อยละ 15 เป็น Smart Farmer
4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในระดับ
A และ B ร้อยละ 25
1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
7,620 ราย
การเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
882 ศูนย์
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น
8,820 ราย
Smart Farmer
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
2,000 ราย
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของเกษตรกร
5) โครงการสนับสนุนโครงการ
61,400 ราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 1,800 ราย

เป้าหมาย

2563

งบประมาณ

เป้าหมาย

2564

งบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3) ร้อยละของเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer
4) จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
5) ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง

24.07

7,620 ราย

24.07

7,850 ราย

24.56

7,850 ราย

24.56

7,850 ราย

716.26

233.87

882 ศูนย์

250.71

882 ศูนย์

469.23

882 ศูนย์

651.50

882 ศูนย์

716.26

14.01

23,145 ราย

2.00

8,000 ราย

97.27

62,500 ราย

3.30

1,800 ราย

86.63 23,145 ราย
7.40

5,000 ราย

119.86 62,500 ราย
3.60
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2,000 ราย

158.08 23,145 ราย
5.25

5,000 ราย

152.74 62,500 ราย
1.96

2,000 ราย

180.48 23,145 ราย
5.25

181.11

5,000 ราย

5.25

160.38 62,500 ราย

168.39

2.14

2,000 ราย

2.41

เป้าหมาย และงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ / กิจกรรม

2560
เป้าหมาย

7) ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
17,640 ราย
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
8) อาสาสมัครเกษตร
20,000 ราย
9) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
2,310 ราย
Young Smart Farmer
10) พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริม
1,900 คน
การเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร
11) เสริมสร้างและพัฒนา
13,860 ราย
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร
12) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง 29,400 ราย
การเกษตร
13) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อ
2,310 ราย
ความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน

2561

งบประมาณ

เป้าหมาย

2562

งบประมาณ

เป้าหมาย

2563

งบประมาณ

เป้าหมาย

2564

งบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

41.83

17,640 ราย

41.83 17,640 ราย

86.90 17,640 ราย

82.51 17,640 ราย

81.74

36.49
1.96

15,000 ราย
2,695 ราย

34.30 20,000 ราย
1.96 2,695 ราย

34.30 20,000 ราย
39.85 2,695 ราย

34.30 20,000 ราย
39.85 2,695 ราย

34.30
39.85

9.07

8,075 คน

11.26

24.90

27.39

8,075 คน

30.13

24.63

52,205 ราย

24.63 47,695 ราย

98.81 65,335 ราย

121.21 65,335 ราย

124.21

70.53

27,400 ราย

70.53 30,000 ราย

107.47 30,000 ราย

118.22 30,000 ราย

130.04

8.33

2,310 ราย

8,075 คน

8.33

4,620 ราย

28.66

8,075 คน

4,620 ราย

28.66

4,620 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสูม่ าตรฐานสากลด้วยงานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป้าหมาย
1) การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ดา้ นพืช ............... ล้านไร่
2) เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
3) ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ ผลผลิต
4) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนในปี 2564
5) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วดั
1) พื้นที่ทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืชเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของเกษตรกรทีส่ ามารรถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลิต
4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
5) ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
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28.66

เป้าหมาย และงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ / กิจกรรม

2560
เป้าหมาย

2561

งบประมาณ

เป้าหมาย

2562

งบประมาณ
13.68

เป้าหมาย
9,000 ราย

2563

งบประมาณ

งบประมาณ

- 12,300 ราย

-

- 40,000 ราย

3) โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
ตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
4) โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย)
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด)
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล)
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว)
9) โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย
แบบยั่งยืน
10) โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อ

3,800 ราย

20.50

7,960 ราย

32.11

8,000 ราย

40.55

8,200 ราย

44.61

8,400 ราย

49.07

-

-

2,500 ราย

7.86

2,750 ราย

17.29

3,000 ราย

19.02

3,300 ราย

20.92

-

-

4,700 ราย

9.11

4,700 ราย

11.46

4,700 ราย

12.06

4,700 ราย

12.06

-

-

2,200 ราย

2.25

2,200 ราย

3.25

2,200 ราย

3.30

2,200 ราย

3.58

-

- 10,000 ราย

3.00 15,000 ราย

3.86 20,000 ราย

4.50 25,000 ราย

5.14

-

-

1,650 ราย

2.90

1,650 ราย

3.56

1,650 ราย

3.56

1,650 ราย

3.56

-

-

925 ราย

1.22

1,002 ราย

2.86

1,075 ราย

2.85

1,150 ราย

3.13

-

-

1,075 ราย

1.83

1,075 ราย

3.29

1,075 ราย

3.29

1,075 ราย

3.29

341.33 48,000 ราย

17.59

เป้าหมาย

-
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9,000 ราย

งบประมาณ

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (มันสาปะหลัง)

110.61 44,000 ราย

16.13

เป้าหมาย

2564
9,000 ราย

19.06

372.36 52,000 ราย

403.39

เป้าหมาย และงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ / กิจกรรม

2560
เป้าหมาย

งบประมาณ

2561
เป้าหมาย

2562

งบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

2563
เป้าหมาย

งบประมาณ

2564
เป้าหมาย

งบประมาณ

ความยั่งยืน
11) โครงการส่งเสริมการใช้
3,000 ราย
7.25 3,000 ราย
8.25 3,500 ราย
8.66 4,000 ราย
9.18 4,500 ราย
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร
12) โครงการพัฒนาคุณภาพ
33,972 ราย
192.35 15,000 ราย
146.03 15,500 ราย
153.33 16,000 ราย
160.99 16,500 ราย
สินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
13) โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
551 จุด
120.52 1,200 แปลง
2,198.84 1,600 แปลง
506.00 2,000 แปลง
616.00 2,400 แปลง
แบบแปลงใหญ่
14) โครงการบริหารจัดการเขต
882 แห่ง
12.50
882 แห่ง
28.40
882 แห่ง
410.00
882 แห่ง
410.00
882 แห่ง
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่
สาคัญ
15) วางแผนและส่งเสริม
882 แห่ง
970 แห่ง
21.65 1,067 แห่ง
23.81 1,174 แห่ง
การเกษตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์น้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเพิม่ มูลค่าสินค้าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
2) จานวนช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
154 แห่ง
9.02
154 แห่ง
9.43
154 แห่ง
9.43
154 แห่ง
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
63 แหล่ง
3.71
77 แหล่ง
9.14
84 แหล่ง
10.05
92 แหล่ง
การท่องเที่ยววิถีเกษตร
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9.53
169.04
1,170.00
410.00
26.19

9.43
11.06

เป้าหมาย และงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ / กิจกรรม

2560
เป้าหมาย

3) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน
4) โครงการตลาดเกษตรกร

2561

งบประมาณ

เป้าหมาย

2562

งบประมาณ

เป้าหมาย

2563

งบประมาณ

เป้าหมาย

2564

งบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

-

-

182 แห่ง

760.57

182 แห่ง

23.47

182 แห่ง

23.47

182 แห่ง

23.47

77 แห่ง

13.46

77 แห่ง

376.09

77 แห่ง

42.90

77 แห่ง

47.19

77 แห่ง

51.91

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เป้าหมาย
1) เกษตรกรมีการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
2) เกษตรสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย สารเคมี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A และ B ร้อยละ 30
1) โครงการปรับเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือก
2) โครงการเกษตรอินทรีย์
3) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน
4) โครงการส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื้นที่เกษตร
5) ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร

-

-

5,000 ราย

57.13

8,820
ครัวเรือน

32.25

ตัวชี้วดั
1) จานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน
2) ร้อยละของเกษตรที่สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย สารเคมี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

17,640
ครัวเรือน
5,000 ราย

23.39

17,640
ครัวเรือน
2,280 ราย

106.53

66.80

14,020 ราย

70,000
ครัวเรือน
(210,000 ไร่)
14.81 15,720 ราย

70,000
ครัวเรือน
(210,000 ไร่)
16.82 15,720 ราย

91.30

-

- 26,460 ราย

16.14

- 26,460 ราย
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17,640
ครัวเรือน
2,500 ราย

106.53

70,000
ครัวเรือน
(210,000 ไร่)
17.92 15,720 ราย

91.30

19.20

104.01 26,460 ราย

17,640
ครัวเรือน
2,500 ราย

106.53

70,000
ครัวเรือน
(210,000 ไร่)
17.71 15,720 ราย

91.30

114.41 26,460 ราย

125.85

19.40

19.40

21.68

เป้าหมาย และงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ / กิจกรรม

2560
เป้าหมาย

6) ลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก
การระบาดศัตรูพืช

2561

งบประมาณ
-

เป้าหมาย
-

งบประมาณ

14,570 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 25 เป็น Smart Officer
2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 25 เป็น Smart Office
1) โครงการปรับปรุงข้อมูล
6.7
80.35
5.7
ทะเบียนเกษตรกร
ล้านครัวเรือน
ล้านครัวเรือน
2) ส่งเสริมและให้บริการทางการ
เกษตร
3) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

2562
เป้าหมาย

2563

งบประมาณ

- 14,570 ราย

เป้าหมาย

2564

งบประมาณ

148.84 16,000 ราย

เป้าหมาย

งบประมาณ

162.63 17,630 ราย

ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรทีเ่ ป็น Smart Officer
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็น Smart Office
148.90
5.7
186.50
5.7
186.50
5.7
ล้านครัวเรือน
ล้านครัวเรือน
ล้านครัวเรือน

178.89

186.50

-

567.93

-

572.40

-

1,547.75

-

1,644.29

-

1,750.22

-

4,252.61

-

4,131.11

-

4,905.92

-

5,249.34

-

5,616.79
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บทที่ 5
การขับเคลือ่ นและติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้แผนยุทธศาสตร์เกิดผลสาเร็จและบรรลุ
เป้าหมายตามที่มุ่งหวัง ซึง่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนยุทธศาสตร์
การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของเจ้าหน้าที่
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการเกษตรภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันกาหนดขึ้น ดังนั้นกระบวนการสร้าง
ความเข้ า ใจ การประสาน และความร่ ว มมื อ ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถน าแนวคิ ด และเนื้ อ หาสาระของ
แผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เ กิดผล เป็นก้าวแรกที่สาคัญที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จได้ โดยจะทาให้ ผู้เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ เข้าใจในบทบาทหน้ าที่ ขั้น ตอน/กระบวนการ และกลไกการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายร่ว มกั น
แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ มีดังนี้

หลักการ
1. ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตร โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรระยะ 20 ปี เป็นกรอบทิศทางหลัก
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เกษตรกร สินค้าเกษตร และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยให้จังหวัดเป็น หน่วย
ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และจากระดับประเทศ
สู่ระดับชุมชน
3. เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ และชุมชน
4. ใช้กลไกและเครื่ อ งมือ การส่ งเสริม การเกษตรของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิ จเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายที่ตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่

แนวทางการขับเคลือ่ นแผนฯ สูก่ ารปฏิบตั ิ
1. สื่ อสารและสร้ างความเข้าใจแก่ บุ คลากรทุ กระดับ ให้เข้ าใจเนื้อหาสาระ เจตนารมณ์ และจุ ดมุ่งเน้ นของ
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญ และร่วมผลักดันการดาเนินงาน ตามกรอบของ
แผนยุ ทธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเกษตรฯ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ
มีการกากับ ติดตามความก้าวหน้า และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นแผนยุทธศาสตร์ จะต้องร่วมกันกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพิ่มเติม รวมทั้งกากับการดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ กับแผนต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบหรือเข้าไปร่วมดาเนินการ
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3.1 หน่วยงานในส่วนกลาง สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการ ใช้แผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรฯ เป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน หรือยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน เช่น
ยุทธศาสตร์รายสินค้า ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง เป็นต้น
3.2 สานักงานเกษตรจังหวัด ใช้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทางานตามแผนดังกล่าว
3.3 สานักงานเกษตรอาเภอ ใช้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรของอาเภอ และแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในขับเคลื่อนแผนดังกล่าว
4. เผยแพร่ แผนยุ ทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรฯ แก่หน่วยงานภาคีและเครือข่ายการทางาน ทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเชื่อมโยงการทางานในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะ
นาไปสู่ การระดมทรัพยากรและบูรณาการการทางานโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
5. ใช้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ เป็นกรอบในการจัดทานโยบายและแผนงานโครงการประจาปี
เพื่อให้ มีการขับ เคลื่ อ นให้ เ กิดผลในทางปฏิ บัติที่ชั ดเจนในแต่ ล ะปี รวมทั้ง มี การก ากับ ติดตาม และรายงาน
ตามระบบการทางานปกติประจา

การติดตามประเมินผล
1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานของกรมฯ ให้รองรับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรฯ นอกเหนือจากการรายงานในระดับโครงการ โดยออกแบบระบบให้สามารถนาข้อมูลผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากระบบดังกล่าวมาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายปี และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนาไปปรับปรุง
การดาเนินงาน และจัดทาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สร้างระบบประเมินผลที่แสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อใช้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรระยะ 20 ปีอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ โดยดาเนินการใน 3 ระยะ
ตั้ ง แต่ ก่ อ นจั ด ท าแผนงานโครงการ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ แ ละความเหมาะสม ระหว่ า งการขั บ เคลื่ อ น
สู่การปฏิบัติ และหลังจากการดาเนินการสิ้นสุดแล้ว
4. กรมส่งเสริมการเกษตรประเมินผลการดาเนินงานด้วยตนเอง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล
อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประเมินผล
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และใช้ประโยชน์
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บทที่ 6
นิยามศัพท์
ในการขับ เคลื่ อนงานส่ งเสริ มการเกษตรภายใต้กรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ส่ งเสริมการเกษตร
ระยะ 20 ปี ให้เกิดผลสาเร็จจา เป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายของคาสาคัญต่างๆ ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนั้น ในบทนี้จึงได้
จัดทาคาอธิบายความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ รวมทั้งคุณสมบัติหรือเกณฑ์การประเมินเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็ง
หรือความสาเร็จของการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วย
6.1 Smart Farmer
6.2 Young Smart Farmer
6.3 การจาแนกเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร
6.4 Smart Farming
6.5 องค์กรเกษตรกร
6.6 วิสาหกิจชุมชน
6.7 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
6.9 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
6.10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
6.11 Smart Office
6.12 Smart Officer
6.1 Smart Farmer
Smart Farmer หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างทันสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
หลั ก เกณฑ์ใ นการประเมิ น คุณ สมบัติ ของ Smart Farmer ประกอบด้ ว ย 6 คุณสมบั ติ 15 ตัว บ่ง ชี้
ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการประเมินให้เป็น Smart Farmer ต้องผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยหนึ่งตัวบ่งชี้ในแต่ละ
คุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรู้ในเรื่องที่ทาอยู่
1.1) สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้คาแนะนาปรึกษาผู้อื่นได้
1.2) สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น
2) มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้
2.1) สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ
เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น
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2.2) มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน บริหารจัดการผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2.3) มีการนาข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้
3) มีความรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
3.1) มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ
3.2) มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้
3.3) มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Waste Management)
4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4.1) มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
4.2) มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่ได้
มาตรฐานอื่น ๆ
5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
5.1) มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy)
5.2) มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
6.1) มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
6.2) รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
6.3) มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
6.2 Young Smart Farmer
Young Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart
Farmer มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการเชื่ อมโยง
เครือข่าย และเป็นผู้นาทางการเกษตรในท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Young Smart Farmer ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการ
ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer คือเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี เริ่มต้นทาการเกษตรและเลือกประกอบอาชีพการเกษตรแล้ว มีความรู้มุ่งมั่น
ตั้งใจ ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
6.3 การจาแนกเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร
ในการทางานส่งเสริมการเกษตร การจาแนกกลุ่มเกษตรกรให้ชัดเจนมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทา
ให้สามารถเลือกใช้วิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของเกษตรกรและการทา
ฟาร์มในรูปแบบต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกลุ่มเกษตรกรสาหรับใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม
การเกษตร จานวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ม Subsistence Farming : หมายถึงเกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
และผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคนาไปจาหน่ายในตลาดชุมชน ทาการผลิตโดยใช้พันธุ์ ปัจจัยการผลิต และทรัพยากร
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ในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ลงทุนน้อย ใช้ เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พึ่งพาธรรมชาติ มีความ
หลากหลาย และผสมผสานทั้งพืชและสัตว์ จุดมุ่งหมายสาคัญคือการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในครั ว เรื อนและชุมชน เกษตรกรในกลุ่ มนี้ส่ วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
และเกษตรทฤษฎีใหม่
2) กลุ่ม Semi–commercial Farming : หมายถึงเกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการจาหน่าย ควบคู่ กับการ
บริ โภคภายในชุ มชนและพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง ทั้ งเกษตรกรรายบุ คคลและที่ รวมตั วกั นเป็ นกลุ่ ม /องค์ กร ใช้ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์เพื่ อสร้ างมูล ค่าเพิ่ม มี การบริ ห ารจัดการเชิงธุร กิจ เชื่อมโยงการตลาดระหว่ างชุม ชนและตลาดใน
ระดับประเทศ และมีศักยภาพในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อส่งออกในตลาดต่างประเทศ ตัวอย่างของ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ เช่น เกษตรกรที่เริ่มเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
3) กลุ่ม Commercial Farming : หมายถึงเกษตรกรที่ทาการผลิตเพื่อการจาหน่ายเป็นหลัก ทั้งเกษตรกร
รายบุคคลและกลุ่ม /องค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง มีการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ทาการผลิต
โดยใช้พันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้า บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่าง
เกษตรกร ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เกษตรกรในแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและสามารถบริหาร
จัดการได้ด้วยตนเอง เกษตรกรที่ทาการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรในกลุ่ม Start Up เป็นต้น
สาหรับการส่งเสริมและพัฒนายกระดับเกษตรกรจากกลุ่ม Subsistence Farming เป็น Semi - commercial
Farming และ Commercial Farming จะพิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก
6.4 Smart Farming
Smart Farming หรือการเกษตรที่มีการจัดการอย่างแม่นยา (Precision agriculture) จัดเป็นนวัตกรรม
ใหม่ของการเกษตรในยุคดิจิทัล แนวคิดหลักคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า และเป็นการ
ยกระดับการพัฒนาการเกษตร 4 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ (1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต (2) การเพิ่มคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า (3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตรซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืช
และจากภัยธรรมชาติ (4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์
สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร การทางานของระบบ
Smart Farming มี 5 ขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูล การวินิจฉัยข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผล โดยมีการจัดการฟาร์มในทุกขั้นตอน คือ การจัดทาแผนที่สภาพดิน และการให้น้า การให้ปุ๋ย
การกาจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การคานวณต้นทุน กาไร ตลอดจนการวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart Farming มีหลายชนิดและหลายระบบ ได้แก่ (1) ระบบกาหนดตาแหน่ง
บนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) เป็นเทคโนโลยีในการระบุพิกัดหรือตาแหน่งบนพื้นผิวโลก
(2) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเทคโนโลยีในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (3) การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
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ข้อมูลพื้นที่ (4) การรับรู้ระยะใกล้ (Proximal Sensing: PS) เป็นเทคโนโลยีการใช้เซ็นเชอร์วัดข้อมูลต่างๆ เช่น
เซ็นเซอร์ตรวจอากาศ เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน ฯลฯ (5) เทคโนโลยีจัดการพื้นที่ตามความเหมาะสม (Variable Rate
Technology: VRT) หรือเทคโนโลยีการให้ปุ๋ย ให้น้าสารเคมีควบคุมศัตรูพืชตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่
(6) เทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจในระบบการทาฟาร์ม (Crop Models and Decision Support System: DSS)
เป็นการบูรณาการ 5 เทคโนโลยีไว้ด้วยกันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการฟาร์มให้มีความแม่นยาสูง
ผลจากการทาการเกษตรแบบ Smart Farming จะทาให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน ลดการจ้างงาน ประหยัดเวลา และนาไปสู่
การเกษตรยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การทา Smart Farming ในประเทศไทยอาจมีข้อจากัด เนื่องจากระบบเทคโนโลยีบางชนิดยังมีประสิทธิภาพไม่ดี
ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยยังขาดความชานาญในการใช้เครื่องมือ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน จาเป็นที่นักส่งเสริมการเกษตรต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถส่งเสริม
และพัฒนาให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบ Smart Farming ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในยุคดิจิทัล และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
6.5 องค์กรเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์และลักษณะของการรวมกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร : การรวมตัวของเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ใน
การรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งรับและเผยแพร่ความรู้
ข้อมูล ข่าวสารการเกษตรในการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันได้แล้วต้องไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่สานักงานเกษตร
อาเภอ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : การรวมตัวกันของสตรีในภาคเกษตรในหมู่บ้านภายในตาบลเดียวกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไป และยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สานักงานเกษตรอาเภอ หลักการดาเนินงานกลุ่ม
คือ หลักการเรียนรู้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักการพึ่งพาตนเอง มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มโดยคณะกรรมการระดับตาบล อาเภอ จัง หวัด เขต และระดับประเทศที่มาจาก
การเลือกตั้ง เพื่อรับความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรและนาไปปฏิบัติในครอบครัว รู้จักการทางานร่วมกัน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสุขให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
3) กลุ่มยุวเกษตรกร : การรวมตัวกันของเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 25 ปีที่สนใจการเกษตรในระดับหมู่บ้าน
ขอจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต่อสานักงานเกษตรอาเภอและจังหวัด เพื่อรับบริการความรู้วิชาการเกษตรและเคหกิจเกษตร
จากโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นโครงการอบรมความรู้ที่เหมาะสมกับอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น
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หลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร มีการประเมินศักยภาพใน 6 ด้าน (ยกเว้นกลุ่มยุวเกษตรกร
ที่มีการประเมิน 4 ด้าน) โดยได้มีการกาหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนที่แตกต่างกันในองค์กร
เกษตรกรแต่ละประเภท ประเด็นการประเมินทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
2) การบริหารทุนและทรัพยากร
3) การจัดการสินค้าหรือบริการ
4) การพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กร (ยกเว้นกลุ่มยุวเกษตรกร)
5) ผลประโยชน์ต่อสมาชิก
6) การให้ความสาคัญกับชุมชน (ยกเว้นกลุ่มยุวเกษตรกร)
การจัดระดับองค์กรเกษตรกรแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดี (A)
75 – 100 คะแนน
ระดับปานกลาง (B) 50 – 74 คะแนน
ระดับพอใช้ (C)
0 – 49 คะแนน
6.6 วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของชุมชน ดาเนินการร่วมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วย
สมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ไม่น้อยกว่า 7 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข
ของคนในชุมชน และเป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนได้กาหนดกรอบการประเมินใน 7 ประเด็น ได้แก่
1) ผู้นาและการบริหารวิสาหกิจชุมชน
2) การวางแผนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
3) การบริหารตลาด
4) การจัดการความรู้และข้อมูล
5) การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
6) การจัดการสินค้าหรือบริการ
7) ผลลัพธ์การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ในการสรุปผลการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนได้จัดระดับการพัฒนาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดี (A)
75 – 100 คะแนน
ระดับปานกลาง (B) 50 – 74 คะแนน
ระดับพอใช้ (C)
0 – 49 คะแนน
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6.7 เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง เกษตรกรประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร
สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องมีความสุข และความพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเป็นการมองที่ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
และยังสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของ Smart Famer ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็ง
ของเกษตรกรรายบุคคล
ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง เกษตรกรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และนาไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
6.8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คือ แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร
ที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
กับเกษตรกรในชุมชน โดยดาเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร
ในชุมชนในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สาคัญของพื้นที่ ตั้ งแต่การผลิต การบริหารจัดการ
จนถึงการตลาด
ในการประเมินศักยภาพของ ศพก. ได้กาหนดกรอบการประเมินเป็น 4 ประเด็นหลัก 14 ประเด็นย่อย
ประกอบด้วย
1) สภาพศูนย์เรียนรู้
1.1) สถานที่
1.2) บรรยากาศวิชาการ
1.3) แหล่งเรียนรู้
1.4) ฐานเรียนรู้
1.5) หลักสูตรเรียนรู้
2) เกษตรกรต้นแบบ
2.1) ความรู้/ความเข้าใจ
2.2) ความพร้อม
2.3) ประสบการณ์
3) การบริหารจัดการ/แนวทางการพัฒนา
3.1) คณะกรรมการ ศพก.
3.2) ข้อมูล
3.3) แนวทางการพัฒนา
3.4) แนวทางการปฏิบัติงาน
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4) การเชื่อมโยงเครือข่าย
4.1) จานวนศูนย์เครือข่าย
4.2) การประสานความร่วมมือ
สาหรับวิธีการประเมิน ทีมงานของคณะกรรมการ Single Command ร่วมกันประเมิน โดยแต่ละคน
ให้คะแนนการประเมินในแต่ละประเด็น และคานวณคะแนนรวมเฉลี่ยของแต่ละศูนย์ ส่วนการจัดอันดับการพัฒนา
ของศูนย์ กาหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดี (A)
81 - 100 คะแนน
ระดับปานกลาง (B) 51 - 80 คะแนน
ระดับพอใช้ (C)
ต่ากว่า 50 คะแนน
6.9 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ มกันในการผลิต
การบริ ห ารจั ดการ และการจั ดการด้านการตลาดร่ว มกัน เพื่อ ลดต้นทุน การผลิ ต เพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
มุ่งหวังให้เกษตรกรมีการพัฒนายกระดับและสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรได้ด้วยตนเอง
ในระยะยาว
6.10 ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
และชุมชนจากภัย ศัตรูพืชที่ทาให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การดาเนินการของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน เน้นการพัฒนาเกษตรกร และชุมชนให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร
โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชุมชน และหน่วยราชการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อทาให้เกษตรกรและชุมชน
มีความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีองค์ประกอบการประเมิน 7 ด้าน ดังนี้
1) สถานที่
2) คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
3) สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
4) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
5) การบริหารจัดการศัตรูพืช
6) การบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
7) ประชาสัมพันธ์
การจัดระดับศักยภาพของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดี (A)
ช่วงคะแนน 2.01 – 3.00
ระดับพอใช้ (B)
ช่วงคะแนน 1.01 – 2.00
ระดับปรับปรุง (C) ช่วงคะแนน 0.00 – 1.00
- 52 -

6.11 Smart Office
Smart Office หมายถึงหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรและประชาชนในการช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
หลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของ Smart Office ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) สถานที่
2) วัสดุอุปกรณ์
3) ระบบงาน
4) ผู้ให้บริการ
การให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบของสานักงาน ทั้ง 4 ด้าน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
คะแนน 5 มีการดาเนิน การตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระดับที่ดีเยี่ยม มีห ลักฐาน เอกสารประกอบ
ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติเป็นประจา ส่งผลดีต่อองค์กร สามารถเป็นตัวอย่างได้
คะแนน 4 มีการดาเนิน การตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระดับที่ดีเยี่ยม มีห ลั กฐาน เอกสารประกอบ
ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติเป็นประจา ส่งผลดีต่อองค์กร สามารถเป็นตัวอย่างได้
คะแนน 3 มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระดับที่ดี มีการปฏิบัติเป็นประจา มีหลักฐาน
เอกสารประกอบ สามารถตรวจสอบได้
คะแนน 2 มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระดับปานกลาง มีหลักฐานเอกสารประกอบ มีการ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระดับพอใช้ เป็นครั้งคราว มีหลักฐานเอกสารประกอบน้อย
คะแนน 1 มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระดับน้อยมาก ไม่มีหลักฐานเอกสารประกอบ
6.12 Smart Officer
Smart Officer คือบุคลากรผู้มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาบริการ
มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต ทางานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
การประเมินสมรรถนะของ Smart Officer พิจารณาตามสมรรถนะความสามารถ 7 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา
2) ภาวะผู้นา/คุณธรรม/จริยธรรม
3) จิตอาสา/บริการ
4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต
5) ทางานเป็นทีม
6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ
7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้
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นายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
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