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 แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้บุคลากร
ของกรมส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นกรอบในการท�างาน  
โดยได้ยึดแนวนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นส�าคัญ มุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับ 
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้รับ 
การพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตร มีรายได ้
เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในอาชีพ 
อันจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนของภาคการเกษตร
ระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของงานส่งเสริม
การเกษตร 

 กรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
ความร่วมมือ ร่วมใจ และความทุ่มเทในการท�างานของ 
เจ ้าหน้าที่ทุกระดับ จะส่งผลให้การด�าเนินงานตาม
แนวทางที่ก�าหนดขึ้นนี้ประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
ทุกประการ

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ค�าน�า
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กรอบแนวคิดการด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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 การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ความ 
ส�าคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
โดยเฉพาะนโยบาย “การตลาดน�าการเกษตร” ซึ่งต้องบูรณาการการท�างาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง 
นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร 
ในระดับฐานรากด้วยการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
กรมส่งเสริมการเกษตรจะมุ่งเน้นการด�าเนินงานใน ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้

 ๑. ขยายผลโครงการพระราชด�าริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
	 	 และสืบสานศาสตร์พระราชา

 ๒. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาด 
	 	 น�าการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

 ๓. พัฒนาองค์กรเกษตรกร	วิสาหกิจชุมชน 
	 	 และเกษตรกรรุ่นใหม่

 ๔. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการ 
	 	 การท�างานกับทุกภาคส่วน

 ๕. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร

 ๖. พัฒนาองค์กร	ระบบการท�างาน	และบุคลากร 
	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ๑.๑ ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
และโครงการหลวง

  l ขยายผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
และเร่งรัดการด�าเนินงานให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

  l ใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
กับพื้นที่ของตนเอง 

  l ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง เพื่อพัฒนาอาชีพ
การเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

๑. ขยายผล 
โครงการพระราชด�าริให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา
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 ๑.๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานศาสตร์พระราชา

  l สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ 

  l ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรมการเกษตรและมีรายได้ตลอดทั้งปี 
มีภูมิคุ้มกัน และมีความมั่นคงในอาชีพ

  l สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน
ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง และน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  l สนับสนุนงานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสริม
พลังในการท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์

 ๑.๓ ส่งเสริมการท�าเกษตรกรรมยั่งยืน

  l ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าเกษตรกรรมยั่งยืน และสนับสนุน 
การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อสร้างสมดุลของระบบการผลิต
ทางการเกษตร ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  l ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อรักษาระบบนิเวศ 
การเกษตร สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งช ่วยลด 
ปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)
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 ๒.๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม

  l ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตร 
ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลัก Zoning

  l ส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 
การผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให ้ได ้มาตรฐาน มีตลาดรองรับ  
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม

  l สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อผลิต
และบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกัน และสนับสนุนให้สามารถด�าเนินกิจการ
ของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง

  l สนับสนุนการเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Climate Smart 
Agriculture) เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัว ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

บริหารจัดการ 
สินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาด 
น�าการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

2.
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 ๒.๒ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ

  l ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และขยายผลการด�าเนินงานให้ครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้น รวมทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเกษตรปลอดภัย

  l ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และถ่ายทอดความรู้ 
ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตและใช้สาร 
ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีมากขึ้น

  l ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรที่มีศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม

 ๒.๓ สนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายประกันรายได้
เกษตรกร

  l ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
โดยเฉพาะข้อมูลสินค้าเกษตรส�าคัญ ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง  
ยางพารา ปาล์มน�้ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร 

  l ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นการรักษาเสถียรภาพราคา 
สินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
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 ๒.๔ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

  l พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งรองรับผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ในการรับซื้อ 
ผลผลิตจากเกษตรกร

  l ประสานและท�างานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  l ส่งเสริมให้เกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิตผ่านทางตลาดออนไลน ์
มากขึ้น

  l ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
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 ๓.๑ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

  l ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และการแปรรูป
ผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

  l ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น

  l สร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
และเชื่อมโยงเครือข่าย

 ๓.๒ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ

  l พัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer  
เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรสมัยใหม่ และผู้ประกอบการ  
Start up ในภาคการเกษตร

  l สนับสนุนให้ Young Smart Farmer มีบทบาทส�าคัญและ 
เป็นผู้น�าในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน โดยเฉพาะในด้านการตลาดและ
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 

พัฒนา 
องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  
และเกษตรกรรุ่นใหม่

3.
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 ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  l พัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชน

  l พัฒนาแหล่งท ่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่ือมโยงกับเส ้นทาง 
การท่องเที่ยวหลักในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จัก 
ของนักท่องเที่ยว

 ๓.๔ สร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตร 
และชุมชน

  l ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับ 
ครัวเรือนและชุมชน

  l สนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารในชุมชน

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
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 ๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท�างาน

  l เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

  l พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(ศพก.) และศูนย์เครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชน  
เป็นแหล่งรองรับและเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ชุมชน

  l สร ้ างความเข ้มแข็ งของเครือข ่ ายการท�างานในพื้นที่  
และเชื่อมโยงให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 ๔.๒ บูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วน

  l ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการ 
ด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 

  l ใช ้กลไกการท�างานที่มีอยู ่ ในการบูรณาการการท�างาน 
ในทุกระดับ

สร้างความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายและบูรณาการ 
การท�างานกับทุกภาคส่วน

4.
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 ๔.๓ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

  l ส่งเสริมการเกษตรโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก มีการก�าหนดพื้นที ่
เป้าหมายท่ีชัดเจน และพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา บูรณาการการท�างานและทรัพยากร 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม

  l พัฒนารูปแบบการท�างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อใช้
เป็นต้นแบบในการขยายผล สู่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน
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 ๕.๑ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ  
(ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและโรคพืช)

  l เร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรได้รับ 
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว

  l ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 ๕.๒ ดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร

  l ท�างานโดยยึดเกษตรกรเป็นหลัก ให้เกษตรกรเข้าถึงบริการ 
จากหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  l ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร รายงานผู้บริหาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

ช่วยเหลือ 
ดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร5.

แนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓๑4



 ๖.๑ พัฒนาองค์กรและระบบการท�างาน

  l พัฒนาระบบข้อมูล Big Data ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการท�างานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  l ยึดหลักการท�างานแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมกันพัฒนาการเกษตรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ให้ดีขึ้น

  l ส่งเสริมให้ใช้งานวิจัยในการพัฒนาต่อยอดการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร

  l พัฒนาระบบการท�างานส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถรองรับการด�าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

  l ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายถูกต้อง 
ตามระเบียบ และมุ่งให้เกิดผลส�าเร็จของงาน

  l ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด�าเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสาธารณชนทั่วไป

พัฒนาองค์กร 
ระบบการท�างาน และบุคลากร 
กรมส่งเสริมการเกษตร
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 ๖.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการท�างาน

  l พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ/งาน 
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

  l บริหารทรัพยากรบุคคลอย ่างมีประสิทธิภาพ วางแผน 
อัตราก�าลังเพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และวางระบบการสืบทอด
ต�าแหน่งและถ่ายทอดประสบการณ์สู่บุคลากรรุ่นใหม่

  l สร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน 
แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม พิจารณาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

จากแนวทางการด�าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร  
ประจ�าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๖ ประเด็นหลัก 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะท�าให้การท�างานส่งเสริมการเกษตร 
มีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในทุกระดับ  

ส่งผลให้เกษตรกรได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ในการประกอบอาชีพการเกษตร และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓๑6






