
 
 
 

 
  
 

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เอกสารประกอบการประชุมมอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 



 ประเด็นเสนอ 
ปัญหาและ 
ความท้าทาย 

   Technology 

   Climate Change 

   การแข่งขัน 

   สังคมสูงอายุ 

        ฯลฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      เกษตรกร         รัฐ           เอกชน     สถาบันการศึกษา  บุคลากรกรมฯ 

เกษตรกร          
มีความเข้มแข็ง    

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ใช้เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม  

และมีรายได้ที่มั่นคง 

Roadmap การพัฒนา 

6-10 11-15 16-20 

ปีที ่ ปีท่ี  ปีท่ี ปีท่ี 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ 

feedback 

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
    Subsistence 
    Farming 

    Semi-commercial  
    Farming 

    Commercial 
    Farming 
 
 
 
  

 Output/ Outcome/ Impact 

 

         เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
        และวิสาหกิจชุมชน  
        มีความเข้มแข็ง มีรายได้ 
        และอาชีพที่มั่นคง 
        สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
        และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

         สินค้าเกษตรมีคุณภาพ 
         ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ    
         ความต้องการของตลาด  
         และสามารถแข่งขันได้ 

         มีการบริหารจัดการทรัพยากร 
         ทางการการเกษตรอย่าง   
         สมดุลและยั่งยืน 
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เป้าประสงค ์
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ปี 2560 เวลา 

การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

ปี 2579 3 
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• เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน/
เศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ 
ศาสตร์พระราชา 

• พัฒนา Smart Farmer/ตลาดชุมชน 
• ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สร้างความมั่นคง 

ด้านอาหาร พ่ึงพาตนเอง 
 • พัฒนา ศพก. เชื่อมโยงแปลงใหญ/่ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
• รวมกลุ่ม/Smart Group/เครือข่ายเข้มแข็ง/

ช่องทางการตลาด 
• Smart Farmer/ Young Smart Farmer 
 

 
• สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน/เกษตร 4.0 
• ตลาด Premium/Niche Market/Online 
• เร่งขยายผล YSF/สนับสนุน Start up เกษตร 
 

 

 
• รวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย 

• ตลาดระหว่างชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

• เข้าสู่ Semi-commercial Farming 
 

• สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
• ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม 
• เชื่อมตลาดชุมชนสู่ระดับประเทศ 
• ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
• เข้าสู่ Commercial Farming 
 

 • สินค้าเกษตรมูลค่าสูง/ผลิตแบบ 
Cluster/ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม  

• ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ/Online 
• ขยายเครือข่าย YSF 

 

 
 

• ความภาคภูมิใจ ยกย่องให้เกียรติ 

• เข้มแข็ง/ขยายเครือข่าย 

• ยกระดับท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

• ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

• เครือข่ายธุรกิจเกษตรเข้มแข็ง 
• ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม  

สร้างมูลค่าเพ่ิม 
• เชื่อมตลาดชุมชนสู่ระดับประเทศ/ 

Online 
 

• คุณภาพ/มาตรฐาน/เป็นที่เชื่อถือ
มีศักยภาพ/แข่งขันได้/Smart 
Enterprise 

• ส่งเสริม YSF ให้มีบทบาทน า 
 

 
 
 

• เกษตรกรคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ภาคภูมิใจ มั่นคงในอาชีพ 

• ภาคการเกษตรมีรากฐาน 
ที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดี  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

• เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถ
ในการแข่งขัน มั่งคั่ง ภาคภูมิใจ 
ในอาชีพ และมีเกียรติศักด์ิศรี 

• ภาคการเกษตรย่ังยืน เป็นเกษตร
สมัยใหม่ พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม  
และการสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 

 

• Smart Officer/Smart Office 
• Digital DOAE/Big Data 

• Smart Officer/Smart Office  
• ระบบการท างานในยุคดิจิทัล 

• Smart Officer/Smart Office 
• ระบบมีประสิทธิภาพ/รองรับ

สถานการณ์ 

• ทุกคนเป็น Smart Officer/ 
ทุกหน่วยเป็น Smart Office 
• เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ปีที่ 1-5 
(2560-2564) 

 

ปีที่ 11-15 
(2570-2574) 

 
ปีที่ 6-10 

(2565-2569) 

 

“เกษตรกรมีความเขม้แข็ง  

มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  

ใชเ้ทคโนโลยี 

และนวตักรรม  

และมีรายไดท่ี้มัน่คง”  

ปีที่ 16-20 
(2575-2579) 

 
 
 
 
 

Roadmap การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี 



 
1. พัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพและลักษณะการท าฟาร์ม 
2. ปรับระบบวิธีการท างาน/ Balance DOAE 
3. บูรณาการทุกภาคส่วน 

 

แนวคิด 

Key Successes  
 
• ศพก. 
 
• แปลงใหญ่ 

          ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละขององค์กรเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง 

2. คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

3. รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตร 

4. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

      Digital DOAE 
           toward  
    Smart Agriculture 
     

 ปี 2560 Time 

Growth 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม
ความม่ันคงในอาชีพของ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
• เศรษฐกิจพอเพียง 
• Smart Farmer 
• Young Smart Farmer 
• ศพก. / เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่
มาตรฐานสากล   
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• แปลงใหญ่ 
• ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ 
• Smart Farming  
       

ยุทธศาสตร ์

 ปี 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน          
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด 
• ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 
   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
• ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
• ช่องทางการตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
• เกษตรกรรมยั่งยืน 
• บริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
• ศัตรูพืช 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ 
• Smart Officer 
• Smart Office 
• Digital DOAE / Big Data 
• PR / IO 
• R & D 

4 

Key Successes  
 
    ศพก. 
 
    แปลงใหญ่ 

 
 
สถานการณ์ ปัญหา  และความท้าทาย 
 
 

 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรในระยะ 5 ปี 



5 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

การส่งเสริมความมั่นคง 
ในอาชีพของเกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร 

 
การส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร  
และยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

 
การส่งเสริมการเพ่ิมมลูค่าสินค้า 
เกษตรและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด  

 
การส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และบริหาร 
จัดการทรัพยากรการเกษตร 

 
การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
และใช้นวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ 



6 

การส่งเสริมความม่ันคงในอาชีพของเกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร 

 ยุทธศาสตร์ที ่

การพัฒนาคน คือ เกษตรกร และองค์กรเกษตร  
ให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ 
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  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและส่งเสริม 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
  พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยการท างานในพื้นที่ 
  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชมุชน 

  ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ 

  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชมุชน 

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
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การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับ 
สู่มาตรฐานสากล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 



9 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินคา้เกษตร 

พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบ  
Smart Farming 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
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การพัฒนาด้านการตลาดและสรา้งมูลค่าเพ่ิม 
แก่ผลผลิตทางการเกษตร  

การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่  
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  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรม 

  พัฒนาตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าเกษตร 

  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสริมการเกษตร 
  สู่ภาคบริการ 

  เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย   

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
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ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยัง่ยืน และการจัดการ 
ทรัพยากรการเกษตรและปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธภิาพ  
และยั่งยืน 

การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  
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  สนับสนุนการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 

  ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
  และการบริหารจัดการทรพัยากรเกษตร 

  ส่งเสริมการบริหารจัดการศตัรพูืชอยา่งยัง่ยนื 

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
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การพัฒนาองค์กร บุคลากร และระบบการท างาน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  
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  พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 

  พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ 

  เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างการรบัรู้ 

  พัฒนาส านักงานให้เป็น Smart Office เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การให้บริการ 

  พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ 

  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
  การส่งเสริมการเกษตร 

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 



   ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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ปรับปรุงโครงการเดิม 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดของแผนฯ 

จัดท าโครงการใหม่ 
รองรับกลยุทธ์/แนวทาง 
การด าเนินงานในส่วน 
ที่เป็นภารกิจใหม่ 
 

ระบบฐานข้อมูล  
การรายงาน  
และติดตามประเมนิผล 
 

ทบทวน/ปรับปรุง 
แผนฯ เป็นระยะๆ 
 

ปรับวิธีคิด วิธีการ
ท างาน และมองภาพ
ผลส าเร็จในระยะยาว 
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50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  

ปฏิบัตกิับเกษตรกรดุจญาติมิตร 

ขอบคุณ 

“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง” 


