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สารอธิิบดีีกรมส่่ งเสริิมการเกษตร
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่่ งเสริิมการเกษตรได้้ดำำ�เนิิ นการ
ขัั บ เคลื่่� อ นงานส่่ ง เสริิ ม การเกษตรเพื่่� อ ยกระดัั บ เกษตรกรไทยภายใต้้
แผนยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ 20 ปีี และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ งานตามนโยบายของ
รััฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ รวมทั้้�งตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ประชาชน พี่่� น้้ อ งเกษตรกร และการดำำ� เนิิ น งาน
ของกรมส่่งเสริิมการเกษตรอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ภายใต้้สถานการณ์์ดัังกล่่าวเป็็นความท้้าทายอย่่างมากของกรมส่่งเสริิม
การเกษตรในการช่่วยเหลืือดููแลและสร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร ควบคู่่�ไปกัับ
การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพองค์์ ก รด้้ ว ยเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล และการปรัั บ วิิ ธีี การ
ทำำ� งานสู่่�ความปกติิ ใ หม่่ (New Normal) โดยยึึ ดหลัั ก ตลาดนำำ� การผลิิ ต
ตามนโยบายของ ดร.เฉลิิ ม ชัั ย ศรีีอ่่ อ น รัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรกรให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยน
การผลิิตและการบริิหารจััดการสิินค้้าเกษตรให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของตลาดตลอดจนการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ส่่งเสริิมการบริิหารจััดการ
ปัั จจัั ย การผลิิ ต เพื่่� อ ยกระดัั บ การผลิิ ต สิิ นค้้ า เกษตรให้้ ไ ด้้ คุุ ณ ภาพมาตรฐาน
ใช้้ ก ลไกและเครืือข่่ า ยการทำำ� งานส่่ ง เสริิ ม การเกษตรเชื่่� อ มโยงทุุ ก ระดัั บ
รวมถึึ ง การช่่ ว ยเหลืือดูู แ ลและให้้ บ ริิ ก ารแก่่ เ กษตรกร สร้้ า งและขยายผล
เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ใ ห้้ พ ร้้ อ มเพื่่� อ พัั ฒ นาสู่่�การเป็็ นผู้้�ป ระกอบการ และขยาย
ความร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
ในโอกาสนี้้� กระผมขอให้้กำำ�ลัังใจพร้้อมขอบคุุณเจ้้าหน้้าที่่�กรมส่่งเสริิม
การเกษตรทุุกท่่านทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค รวมทั้้�งภาคีีเครืือข่่าย
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ที่่มีี� ความมุ่่�งมั่่�นตั้้ง� ใจและทุ่่�มเทความรู้้�ความสามารถในการช่่วยเหลืือ
พี่่�น้้องเกษตรกร เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งสู่่�ภาคเกษตรไทยทั้้�งระบบ ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้เกษตรกรอยู่่�ดีีมีีสุุขอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

(นายเข้้มแข็็ง ยุุติิธรรมดำำ�รง)

อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการเกษตร
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คำำ�นำำ�
รายงานประจำำ�ปีี 2564 ของกรมส่่งเสริิมการเกษตร

จััดทำำ�ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรวบรวมผลการดำำ�เนิินงานและเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์แก่่หน่่วยงาน องค์์กร ส่่วนราชการและผู้้�สนใจทั่่�วไป โดยมีี
เนื้้�อหาสาระเกี่่�ยวกัับประวััติิความเป็็นมาของกรมส่่งเสริิมการเกษตร
วิิ สัั ย ทัั ศ น์์  พัั น ธกิิ จ  ภารกิิ จ และอำำ�น าจหน้้ า ที่่� โครงการสร้้ า งองค์์ ก ร
อััตรากำำ�ลััง รายงานการเงิิน  และผลการดำำ�เนิินงาน/โครงการตามภารกิิจ 
ในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ใน 4 ด้้าน คืือ ด้้านความมั่่�นคง ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน 
ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม และด้้านการสร้้าง
การเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการดำำ�เนิิน
งานในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19)
คณะผู้้�จััดทำำ�หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่ารายงานประจำำ�ปีี 2564 ของ
กรมส่่งเสริิมการเกษตร ฉบัับนี้้� จะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดจน
ประชาชนผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร

เมษายน 2565

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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ประวััติิกรมส่่ งเสริิมการเกษตร
กรมส่่งเสริิมการเกษตรจััดตั้้�งขึ้้�นจากแนวคิิดที่่�จะให้้มีีหน่่วยงาน
ที่่�รัับผิิดชอบการส่่งเสริิมและเผยแพร่่ทางการเกษตรทั้้�งพืืช ปศุุสััตว์์
และประมง ไว้้ ที่่� หน่่ ว ยงานเดีียว โดยรวมงานส่่ ง เสริิ ม การเกษตร
ของสำำ�นัักงานปลััดกระทรวง กรมกสิิกรรม และกรมการข้้าวเข้้าด้้วยกััน 
เพื่่� อ ให้้ มีีอำำ�น าจหน้้ า ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การอำำ�น วยการ บริิ ก ารและเผยแพร่่
วิิชาการ หรืือความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเกษตรแผนใหม่่ให้้ถึึงตััวเกษตรกร
โดยทั่่�วถึึงและแพร่่หลาย โดยมีีลำำ�ดัับการจััดตั้้�งกรม ดัังนี้้�
วัันที่่� 1
กรกฎาคม

l
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วัันที่่� 1
มกราคม

l

2504
l

วัันที่่� 1
กรกฎาคม

2509
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ที่่ป� ระชุุมอธิิบดีีกรมต่่างๆ ในสัังกััดกระทรวงเกษตรได้้มีีการปรึึกษา
หารืือถึึงเรื่่�องการปรัับปรุุงงานส่่งเสริิมการเกษตรให้้เป็็นรููปแบบ
ประสม แทนการส่่งเสริิมแต่่ละพืืชหรืือสััตว์์แต่่ละอย่่าง โดยจะ
เริ่่� ม ด้้ ว ยการจัั ดตั้้� ง กองขึ้้� น ในสำำ�นัั ก ปลัั ด กระทรวงเกษตร
และจะขอตั้้�งเป็็นกรมต่่อไป

คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเห็็นชอบในหลัักการให้้กระทรวงเกษตร
พิิจารณาจััดตั้้�งกรม หรืือ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการเกษตรขึ้้�นเป็็น
หน่่วยงานกลางในกระทรวงเกษตร

ให้้เรีียกชื่่�อว่่า “กรมแพร่่ขยายการเกษตร” โดยโอนงานส่่งเสริิม
การเกษตรจากทุุ ก กรมในสัั ง กัั ด กระทรวงเกษตรมาร่่ ว ม
อยู่่�ในกรมแพร่่ขยายการเกษตร ส่่วนเจ้้าหน้้าที่่�ให้้เรีียกพนัักงาน
แพร่่ ข ยายจัั ง หวัั ด และพนัั ก งานแพร่่ ข ยายอำำ� เภอต่่ อ มา
คณะรัั ฐ มนตรีีได้้ มีี มติิ เ ห็็ น ชอบในหลัั ก การให้้ เ ปลี่่� ย นชื่่� อ เป็็ น 
“กรมบริิ ก ารเกษตร” โดยเจ้้ า หน้้ า ที่่� ใ นส่่ ว นภูู มิิ ภ าคให้้ ยุุ บ
กสิิ ก รรมจัั ง หวัั ด และยุุ บ กสิิ ก รรมอำำ� เภอ และให้้ เ ปลี่่� ย นเป็็ น
เกษตรจัังหวััดและเกษตรอำำ�เภอ

l

วัันที่่� 14
กัันยายน

2510

ที่่�ประชุุมสภาร่่างรััฐธรรมนููญได้้มีีมติิรัับหลัักการพระราชบััญญััติิ
ปรัับปรุุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2510 เพื่่�อขอตั้้�ง
กรมส่่งเสริิมการเกษตร และได้้ประกาศใช้้เป็็นกฎหมายให้้ตั้้�ง
“กรมส่่งเสริิมการเกษตร” ได้้เมื่่�อวัันที่่� 21 ตุุลาคม พ.ศ. 2510
ซึ่่�งเป็็นวัันถััดจากวัันประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับพิิเศษ
หน้้ า 1 เล่่ ม 84 ตอนที่่� 101 วัั นที่่� 20 ตุุ ลาคม พ.ศ. 2510
โดยมีีเหตุุผลในการจััดตั้้�ง คืือ เนื่่�องจากประเทศไทยเป็็นประเทศ
เกษตรกรรม ประชากรของประเทศมีีอาชีีพในการเกษตร
ประมาณร้้อยละ 80 และสิินค้้าการเกษตรเป็็นสิินค้้าส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญ นำำ�รายได้้เข้้าประเทศประมาณร้้อยละ 90 ของสิินค้้า
ส่่ ง ออกทั้้� ง หมด  ซึ่่� ง อาจถืือได้้ ว่่ า การเศรษฐกิิ จ ส่่ ว นรวม
ของประเทศขึ้้�นอยู่่�กัับอาชีีพการเกษตรเป็็นสำำ�คััญ และได้้แต่่งตั้้�ง
ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ ทำำ�น อง สิิ ง คาลวณิิ ช ให้้ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
อธิิ บ ดีีกรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตร (คนแรก) ตั้้� ง แต่่ พ.ศ. 2511
ถึึง พ.ศ. 2518

วััตถุุประสงค์์การก่่อตั้้�งกรมส่่ งเสริิมการเกษตร มุ่่�งจััดรูป
ู บริิการทางวิิชาการเกษตรให้้อยู่่�

ในสถาบัันเดีียวกััน  เพื่่�อสะดวกในการจััดบริิการแก่่เกษตรกร โดยจััดให้้มีีการปลููกพืืชอาหารให้้พลเมืือง
และส่่งเป็็นสิินค้้าออก รวมทั้้�งเป็็นวััตถุุดิิบของอุุตสาหกรรมในประเทศ และกระทำำ�ในลัักษณะให้้เกษตรกร
รวมกัันเป็็นกลุ่่�ม มีีการประสานงานกัับสถาบัันของรััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง แนวทางการส่่งเสริิม
กระทำำ�โดยพิิจารณาความต้้องการของตลาดทั้้�งภายในและภายนอกเป็็นหลักั  มีีการกำำ�หนดระบบการปลููก
ให้้เหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�และทรััพยากร เพื่่�อให้้ได้้ผลตอบแทนสููงสุุด สนัับสนุุนการรวมกลุ่่�ม การสร้้าง
เกษตรกรชั้้�นนำำ�ในท้้องถิ่่�น  เพื่่�อมุ่่�งให้้เกิิดการช่่วยตนเอง รวมทั้้�งยุุวเกษตรกร กำำ�หนดแผนการปลููกพืืช
หลายครั้้�งในพื้้�นที่่�ที่่�มีีอยู่่�แทนการเพิ่่�มผลผลิิต เพื่่�อแก้้ปััญหาการทำำ�งานไม่่เต็็มที่่ข� องเกษตรกร
รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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วิิสััยทััศน์์
เกษตรกรมีีความเข้้มแข็็ง
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
และมีีรายได้้ที่่�มั่่�นคง

คำำ�ขวััญ
ส่่งเสริิมการเกษตรอย่่างสร้้างสรรค์์
ก้้าวทัันสถานการณ์์
ปฏิิบััติิงานด้้วยความภาคภููมิิ

พัันธกิิจ
1. ส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรกร
ให้้มีีความเข้้มแข็็งและสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้
2. ส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรกรให้้มีีขีีดความสามารถในการผลิิต
และจััดการสิินค้้าเกษตรตามความต้้องการของตลาด
3. ให้้บริิการทางการเกษตรและผลิิตปััจจััยทางการเกษตร
เพื่่�อสนัับสนุุนและจำำ�หน่่ายแก่่เกษตรกรและ
	หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ศึึกษา วิิจััย และพััฒนางานด้้าน
การส่่งเสริิมการเกษตร และบููรณาการ
ค่่านิิยม
การทำำ�งานกัับทุุกภาคส่่วน

STEC

	มุ่่�งมั่่�นบริิการ (Service mind)
l ทีีมงานเป็็นเลิิศ (Teamwork)
l เชิิดชููคุุณธรรม (Ethic)
l	ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Change leader)
l
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ภารกิิจ
และ
อำำ�นาจหน้้าที่�่

ภารกิิจ

ให้้กรมส่่งเสริิมการเกษตร มีีภารกิิจเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิม
และพัั ฒ นาเกษตรกร ครอบครัั ว เกษตรกร องค์์ ก รเกษตรกร
และวิิสาหกิิจชุมุ ชน การส่่งเสริิมและพััฒนาเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต
การแปรรูู ป  การเพิ่่� ม มูู ลค่่ า การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพสิิ นค้้ า เกษตร
และผลิิตภััณฑ์์ โดยการศึึกษา วิิจััย พััฒนา กำำ�หนดมาตรการ
และแนวทางในการส่่งเสริิมการเกษตร ตลอดจนการถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีการเกษตรและการให้้บริิการทางการเกษตร เพื่่�อให้้
เกษตรกรมีีอาชีีพและรายได้้ที่่�มั่่�นคง มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี 
� และพึ่่�งพา
ตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน

อำำ�นาจหน้้าที่่�
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุุมชน และกฎหมายอื่่นที่
� ่�เกี่่�ยวข้้อง
ส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรกร  ครอบครััวเกษตรกร  องค์์กรเกษตรกร  และวิิสาหกิิจชุุมชน
ส่่งเสริิมและพััฒนาการผลิิตและการจััดการสิินค้้าเกษตร
ฝึึกอาชีีพ ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี และให้้บริิการทางการเกษตร
ศึึกษา วิิจััย และพััฒนางานด้้านการส่่งเสริิมการเกษตร
ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำ�น
ำ าจหน้้าที่่�ของกรมหรืือตามที่่รั� ัฐมนตรีี
หรืือคณะรััฐมนตรีีมอบหมาย

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร

5

โครงสร้้างองค์์กรของกรมส่่ งเสริิมการเกษตร
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2564
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แผนที่่�ตั้้�งหน่่วยงานภููมิิภาค
และหน่่วยงานส่่ วนกลางที่�ตั้้
่ �งอยู่่�ในส่่ วนภููมิิภาค

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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อััตรากำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่�่

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

กรอบอััตรากำำ�ลัังทั้้�งสิ้้� น 12,112 อััตรา
ลำำ�ดัับ

1
2
3

ประเภท

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
รวม

ประเภทข้้าราชการ
ตำำ�แหน่่ง
ประเภท

ระดัับ

บริิหาร

สูง
ต้น
อำำ�นวยการ สูง
ต้น
วิิชาการ
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ
ทั่่�วไป
อาวุโส
ช�ำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวม

ส่่ วนกลาง (อััตรา)
กรอบ
จำำ�นวน

ส่่ วนภููมิิภาค (อััตรา)
กรอบ
จำำ�นวน

1,166
203
572
1,941

7,805
256
2,110
10,171

1,099
195
486
1,780

7,301
247
1,674
9,222

รวม

กรอบ

8,971
459
2,682
12,112

จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่�จำ
่ ำ�แนกตามวุุฒิิการศึึกษา (อััตรา)
ต่ำำ��กว่่า
ปริิญญาตรีี
ปริิญญาโท ปริิญญาเอก
ปริิญญาตรีี

3
6
49
617
414
1,089

3
44
8
1
923
1,666
2,527
85
200
7
5,464

1
1
35
3
2
341
1,063
364
3
10
1,823

จำำ�นวน

8,400
442
2,160
11,002

รวม
(อััตรา)

1
1
13
8
1
24

1
4
80
11
0
4
1,277
2,740
2,898
137
827
421
8,400

ประเภทลููกจ้้างประจำำ�และพนัักงานราชการ
ประเภท

ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
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จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่�จำ
่ ำ�แนกตามวุุฒิิการศึึกษา (อััตรา)
ต่ำำ��กว่่า
ปริิญญาตรีี
ปริิญญาโท ปริิญญาเอก
ปริิญญาตรีี

432
1,141

10
1,019

-

รวม

-

442
2,160

งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564
งบบุุคลากร
งบดำำ�เนิินงาน
งบลงทุุน
งบรายจ่่ายอื่่�น
รวมทั้้�งสิ้้�น

3,693,590,300
1,579,825,600
   238,539,800
     25,940,500
5,537,896,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร

11

2.1 ผลการประเมิินส่่ วนราชการตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิ ทธิภ
ิ าพ
ในการปฏิิบััติิราชการของกรมส่่ งเสริิมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตััวชี้้�วัด
ั

น้ำำ��หนััก
(ร้้อยละ)

เกณฑ์์การประเมิิน
เป้้าหมายขั้้�นต้้น
(50)

เป้้าหมายมาตรฐาน
(75)

2.1.1 การประเมิินประสิิทธิิผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Base) น้ำำ�หนั
� ักร้้อยละ 70
1) ผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทาง 20.00
ส่่งเสริิมเกษตรแปลงใหญ่่
1.1) ร้้อยละของต้้นทุุนการผลิิต
5.00
6.00
10.00
ที่่�ลดลง
1.2) ร้้อยละของผลผลิิต
สิินค้้าเกษตรที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

5.00

10.00

14.56

1.3) ร้้อยละของแปลงที่่�ได้้ราคา
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น

5.00

5.00

7.00

1.4) ร้้อยละของแปลงใหญ่่
ที่่�ได้้รัับการรัับรองคุุณภาพ
และมาตรฐานการผลิิต
2) การพััฒนามาตรฐานข้้อมููลกลาง
(Data Standard) ข้้อมููลบุุคคล
ของฐานข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร

5.00

60.00

78.64

15.00

กรอบ
Data Standard
ของฐานข้้อมููล
ทะเบีียนเกษตรกร
ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์
ประกาศใช้้
Data Standard
และให้้บริิการ
ตรวจสอบสถานะ
การขึ้้�นทะเบีียน
เกษตรกร
กัับหน่่วยงาน
ภายนอก

15.00

59,460.00

67,695.73

3) รายได้้เงิินสดสุุทธิิทางการเกษตร
ของเกษตรกรเฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือน
เพิ่่�มขึ้้�น (บาท/ครััวเรืือน/ปีี)
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เป้้าหมายขั้้�นสูู ง
(100)

12.59

ผล
การดำำ�เนิินงาน

14.87
(สูงกว่าเป้าหมาย
ขั้นสูง)
19.12
21.05
(สูงกว่าเป้าหมาย
ขั้นสูง)
8.99
10.26
(สูงกว่าเป้าหมาย
ขั้นสูง)
97.28
88.89 *
(ต�่ำกว่าเป้าหมาย
ขั้นสูง)
รายงานการใช้้
3 ผลผลิต
ประโยชน์์จาก
ตามเป้าหมาย
ฐานข้้อมููลกลาง
ขั้นต้น/
ข้้อมููลบุุคคล
ขั้นมาตรฐาน/
ของฐานข้้อมููล
ขั้นสูง
ทะเบีียนเกษตรกร (ตามเป้าหมาย
ภายหลัังการปรัับปรุุง
ขั้นสูง)
อย่่างน้้อย 3 รููปแบบ
(อ้้างอิิงการใช้้
ประโยชน์์ทะเบีียน
เกษตรกร ตามที่่�
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ระบุุ
75,931.46
79,485.62
(สููงกว่่าเป้้าหมาย
ขั้้�นสููง)

ตััวชี้้�วัด
ั

น้ำำ��หนััก
(ร้้อยละ)

เกณฑ์์การประเมิิน
เป้้าหมายขั้้�นต้้น
(50)

เป้้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้้าหมายขั้้�นสูู ง
(100)

ผล
การดำำ�เนิินงาน

4)	ร้้อยละความสำำ�เร็็จของ
20.00
การพััฒนา Smart Farmer
ต้้นแบบ
4.1) ร้้อยละของ Smart Farmer 10.00
60.00
70.00
80.00
100.00
ต้้นแบบ ที่่ส� ามารถจััดทำำ�
(สูงกว่าเป้าหมาย
แผนการผลิิตรายบุุคคล 
ขั้นสูง)
(IFPP)
4.2) ร้้อยละของ Smart Farmer 10.00
60.00
70.00
80.00
80.67
ต้้นแบบ ที่่ส� ามารถจััดทำำ�
(สูงกว่าเป้าหมาย
แผนการผลิิตรายบุุคคล 
ขั้นสูง)
(IFPP) ได้้ มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
หรืือต้้นทุุนการผลิิตลดลง
2.1.2 การประเมิินศัักยภาพในการดำำ�เนิินงาน (Potential Base) น้ำำ�หนั
� ักร้้อยละ 30
1) การพััฒนาองค์์การสู่่�ดิิจิิทััล :
15.00 ยื่่�นเรื่่�อง/ยื่่�นคำำ�ขอ ยื่่�นเรื่่�อง/ยื่่�นคำำ�ขอทาง มีีระบบยื่่�นเรื่่�อง/ มีีระบบยื่่�นเรื่่�อง/
การพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าเกษตร
และเอกสารประกอบ ออนไลน์์ (e-form) ยื่่�นคำำ�ขอทางออนไลน์์ ยื่่�นคำำ�ขอทาง
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
เป็็นกระดาษ โดย แต่่ยัังไม่่สามารถแนบ (e-form) ที่่�ประชาชน ออนไลน์์  (e-form)
สู่่�มาตรฐาน (GAP) พืืช
ประชาชนไม่่ต้้อง เอกสารมาพร้้อมกััน มีีความปลอดภััย
ที่่�ประชาชนมีี
เดิินทางมาติิดต่่อ ผ่่านระบบได้้ โดยให้้ รัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคล ความปลอดภััย
ณ สำำ�นัักงาน เช่่น  ประชาชนจััดส่่งแยก และแนบเอกสาร
รัักษาข้้อมููล
จััดส่่งทางไปรษณีีย์์
มาในรููปแบบ
ประกอบการ ส่่วนบุุคคลและแนบ
อีีเมล์์ เป็็นต้้น
scan file
พิิจารณาได้้
เอกสารประกอบ
การพิิจารณาได้้
(ตามเป้้าหมาย
ขั้้�นสููง)
2) การประเมิินสถานะของหน่่วยงาน 15.00
240.00
350.00
384.95
ในการเป็็นระบบราชการ 4.0
(สูงกว่าเป้าหมาย
(PMQA 4.0)
ขั้นสูง)

หมายเหตุุ มติิคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 2/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564
เห็็นชอบแนวทางการประเมิินส่่วนราชการตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ริ าชการ ประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่่อ� รองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดยไม่่นำ�ำ ผลการดำำ�เนิินงานไปจััดประเภทตามเกณฑ์์การประเมิินในระดัับคุุณภาพ มาตรฐาน ต้้องปรัับปรุุง
เนื่่�องจากสถานการณ์์ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยัังคงแพร่่ระบาดอยู่่�ในปััจจุุบััน 
กระทบต่่อการดำำ�เนิินงานและการประเมิินผล  ส่่วนราชการ/จัังหวััดมุ่่�งระดมทรััพยากรในการแก้้ไขปััญหา
และให้้บริิการประชาชนในภาวะวิิกฤติิ
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2.2 ผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
	ของกรมส่่ งเสริิมการเกษตร (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำำ�นััก งานคณะกรรมการป้้ อ งกัั น และปราบปรามการทุุ จริิ ต แห่่ ง ชาติิ (สำำ�นััก งาน ป.ป.ช.)
การประเมิิ นคุุณธรรมและความโปร่่ งใสในการดํําเนิิ นงานของหน่่ วยงานภาครัั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ซึ่ง่� การประเมิิน ITA เป็็นเครื่่อ� งมืือในเชิิงบวกที่่มุ่่�� งพััฒนาระบบราชการ
ไทยในเชิิงสร้้างสรรค์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐทั่่�วประเทศได้้รัับทราบถึึงสถานะ
และปััญหาการดํําเนิินงานด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์์กร ผลการประเมิินที่่�ได้้จะช่่วยให้้
หน่่วยงานภาครััฐสามารถนํําไปใช้้ในการปรัับปรุุงพััฒนาองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน 
กรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตร มีีผลการประเมิิ นคุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใสในการดำำ� เนิิ น งาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนภาพรวม 90.60 คะแนน 
ระดัับผลการประเมิิน  A ซึ่่�งมากกว่่าปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่�ได้้คะแนนภาพรวม 81.96 โดยระดัับ
การประเมิิน ITA ของกรมส่่งเสริิมการเกษตร ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามประเภทเครื่่อ� งมืือ
ดัังนี้้�
ประเภทเครื่่�องมืือการประเมิิน

1. แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใน 
(IIT)
2. แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ภายนอก (EIT)
3. แบบตรวจการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (OIT)

หมายเหตุุ
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ผู้้�ตอบแบบสอบถาม

บุุคลากรในสัังกััดกรมส่่งเสริิมการเกษตร
จำำ�นวน 2,004 คน
ประชาชนหรืือผู้้�รัับบริิการ จำำ�นวน 500 คน

83.53

เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินงานและการให้้บริิการ
บนหน้้าเว็็บไซต์์หลัักของกรมส่่งเสริิมการเกษตร
(https://www.doae.go.th)

100.00

IIT = Internal Integrity and Transparency Assessment
EIT = External Integrity and Transparency Assessment
OIT = Open Data Integrity and Transparency Assessment

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension

คะแนนเฉลี่่�ย

85.13

2.3 ผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจที่�สำ
่ ำ �คััญภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
การพััฒนาประเทศในช่่วงระยะเวลาของยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2561 - 2580 จะมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
สมดุุลระหว่่างการพััฒนาความมั่่�นคง เศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่ง� แวดล้้อม โดยการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
ในรููปแบบ“ประชารััฐ” โดยประกอบด้้วย ๖ ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านความมั่่�นคง
ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน  ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์
ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ
โดยมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ใน  5 ด้้าน  ยกเว้้น  ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ ซึ่่ง� การขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์อ� ย่่างเป็็นรูปู ธรรมต้้องอาศััย
การถ่่ายระดัับเป้้าหมายการดำำ�เนิินการไปสู่่�แผนระดัับที่่� 2 ซึ่่�งเป็็นแผนที่่�ใช้้เป็็นแนวทางในการขัับเคลื่่�อน
ประเทศในมิิติต่ิ า่ ง ๆ เพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิ โดยแผนระดัับที่่� 2 ประกอบด้้วย แผนแม่่บท
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนการปฏิิรููปประเทศ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และนโยบาย
และแผนระดัับชาติิว่่าด้้วยความมั่่�นคงแห่่งชาติิ จากนั้้�นจะมีีการแปลงแผนไปสู่่�การปฏิิบััติิตามที่่�กำำ�หนด 
หรืือดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ในรููปแบบโครงการ/การดำำ�เนิินงานตามที่่�วางแผนไว้้
กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ดำำ�เนิินการงาน/โครงการตามภารกิิจ  ในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิใน  4 ด้้าน คืือ ด้้านความมั่่�นคง ด้้านการสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน  ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม และด้้านการสร้้างการเติิบโตบน
คุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม  
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แผนภาพความเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนแม่่บท แผนแม่่บทย่่อย
และโครงการของกรมส่่ งเสริิมการเกษตร ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
20 ปีี

แผนแม่่บท

แผนแม่่บท
ย่่อย

ยุุทธศาสตร์์
ด้้านความมั่่�นคง

ประเด็็น
ความมั่่�นคง

ยุุทธศาสตร์์
ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน

ประเด็็น
การเกษตร

การป้้องกััน
เกษตรอััตลัักษณ์์
และแก้้ไขปัั ญหา
พื้้�นถิ่่�น
ที่่�มีีผลกระทบ
(2 - 5)
ต่่อความมั่่�นคง
(1)
เกษตรปลอดภััย
(6 - 7)

ยุุทธศาสตร์์
ด้้านการสร้้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสัั งคม

ยุุทธศาสตร์์
ด้้านการสร้้าง
การเติิบโตบน
คุุณภาพชีีวิิต
ที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่� งแวดล้้อม

ประเด็็น
การท่่องเที่่�ยว

ประเด็็น
ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิิจ
ขนาดกลาง
และขนาดย่่อม
ยุุคใหม่่

ประเด็็น
พลัังทางสัั งคม

ประเด็็น
เศรษฐกิิจ
ฐานราก

ประเด็็น
การเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน

การท่่องเที่�ย
่ ว
เชิิงสร้้างสรรค์์
และวััฒนธรรม
(19)

การสร้้าง
ความเข้้มแข็็ง
ผู้้�ประกอบการ
อััจฉริิยะ
(20)

การเสริิมสร้้าง
ทุุนทางสัั งคม
(21 - 22)

การสร้้าง
สภาพแวดล้้อม
และกลไก
ที่่�ส่่งเสริิม
การพััฒนา
เศรษฐกิิจ
ฐานราก
(23 - 26)

การจััดการ
มลพิิษ
ที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อสิ่่� งแวดล้้อม
และสารเคมีี
ในภาคเกษตร
ทั้้�งระบบ
ให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล
และค่่ามาตรฐาน
สากล
(29)

เกษตรชีีวภาพ
(8)
การยกระดัับ
ศัักยภาพการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจ
(27 - 28)

เกษตรอััจฉริิยะ
(9)

การพััฒนา
ระบบนิิเวศ
การเกษตร
(10 - 18)

1. โครงการตำำ�บลมั่่น� คง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืน
ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

7. โครงการเกษตรอิินทรีีย์์

13. โครงการพััฒนาศัักยภาพ
กระบวนการผลิิตสิินค้้าเกษตร

19. โครงการส่่งเสริิมและพััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่�ยววิิถีีเกษตร

25. โครงการสร้้างความเข้้มแข็็ง
กลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร

2. โครงการส่่งเสริิมอาชีีพ
ด้้านการเกษตรตามอััตลัักษณ์์
และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น

8. โครงการส่่งเสริิมการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตสมุุนไพร

14. โครงการส่่งเสริิมการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��
ในระดัับไร่่นา

20. โครงการพััฒนาคุุณภาพ
มาตรฐานสิินค้้าและบริิการ

26. โครงการส่่งเสริิมการพััฒนา
ระบบตลาดภายในสำำ�หรัับ
สิินค้้าเกษตร

3. โครงการพััฒนาและส่่งเสริิม
การผลิิตสิินค้้าเกษตร

9. โครงการส่่งเสริิมการใช้้
เครื่่�องจัักรกลทางการเกษตร

15. โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตสิินค้้าเกษตร

21. โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงาน
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

27. โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิต
สิินค้้าเกษตร

4. โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตและเพิ่่�มมููลค่่า
ผลผลิิตการเกษตร

10. ผลผลิิตเกษตรกรได้้รัับ
การส่่งเสริิมและพััฒนา
ศัักยภาพ

16. โครงการผลิิตและขยาย
พืืชพัันธุ์์�ดีี

22. โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�
โครงการหลวง

28. โครงการพััฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)

5. โครงการพััฒนาการผลิิตและ
การค้้าผลไม้้ภาคตะวัันออกให้้เป็็น
ศููนย์์ผลไม้้เมืืองร้้อนแห่่งเอเชีีย

11. โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตร
แบบแปลงใหญ่่

17. โครงการขึ้้�นทะเบีียนและ
ปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกร

23. โครงการส่่งเสริิมและพััฒนา
อาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร

29. โครงการส่่งเสริิมการหยุุด
การเผาในพื้้�นที่่�การเกษตร

6. โครงการยกระดัับคุุณภาพ
มาตรฐานสิินค้้าเกษตร

12. โครงการบริิหารจััดการการผลิิต
สิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตร
เพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก
(Agri - Map)

18. โครงการส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยน
การผลิิตสิินค้้าเกษตรไปสู่่�สิินค้้า
ชนิิดใหม่่ตามศัักยภาพพื้้�นที่่�
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

24. โครงการยกระดัับศัักยภาพ
เกษตรกรรุ่่�นใหม่่และ
ผู้้�ประกอบการ/วิิสาหกิิจชุุมชน
ในการผลิิตสิินค้้าชุุมชน
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โดยมีีผลการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ดัังนี้้�

2.3.1		ยุุทธศาสตร์์ด้้านความมั่่�นคง
ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ด้้ า นความมั่่� น คง มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ บริิ ห ารจัั ด การสภาวะแวดล้้ อ ม
ของประเทศ ให้้มีีความมั่่�นคง ปลอดภััย และมีีความสงบเรีียบร้้อยในทุุกระดัับให้้มีีความพร้้อมสามารถ
รัับมืือกัับภััยคุุกคาม และภััยพิิบัติั ไิ ด้้ทุกุ รููปแบบ โดยมีี 5 เป้้าหมายการพััฒนา ประกอบด้้วย (1) ประชาชน
อยู่่�ดีี กิินดีีและมีีความสุุข  (2) บ้้านเมืืองมีีความมั่่�นคงในทุุกมิิติิและทุุกระดัับ (3) กองทััพ หน่่วยงาน
ด้้านความมั่่�นคง ภาครััฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน มีีความพร้้อมในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ความมั่่�นคง (4) ประเทศไทยมีีบทบาทด้้านความมั่่�นคงเป็็นที่่�ชื่่�นชมและได้้รัับการยอมรัับโดยประชาคม
ระหว่่างประเทศ และ (5) การบริิหารจััดการความมั่่�นคงมีีผลสำำ�เร็็จที่่�เป็็นรููปธรรมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
กรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตรดำำ� เนิิ น โครงการตามภารกิิ จ ในการสนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น งาน
ตามยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านความมั่่�นคง ในแผนแม่่บทและแผนแม่่บทย่่อย ดัังนี้้�
2.3.1.1
‹●›

แผนแม่่บทประเด็็นความมั่่�นคง

แผนแม่่บทย่่อยการป้้องกัันและแก้้ไขปัั ญหาที่�มี
่ ีผลกระทบต่่อความมั่่�นคง

1) โครงการตำำ�บลมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ร่่วมขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานการแก้้ไขปััญหาจากสถานการณ์์ความไม่่สงบของประชาชน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดปััตตานีี  ยะลา นราธิิวาส  และ 4 อำำ�เภอของจัังหวััดสงขลา (อำำ�เภอจะนะ เทพา นาทวีี 
และอำำ� เภอสะบ้้ า ย้้ อ ย) ในมิิ ติิ ข องการพัั ฒ นาตามศัั ก ยภาพของพื้้� นที่่� แ ละคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ประชาชน 
โดยน้้อมนำำ�แนวทางพระราชทาน “เข้้าใจ เข้้าถึึง และพััฒนา” และศาสตร์์ของพระราชา “หลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง” มาจััดทำำ�โครงการ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายในการถ่่ายทอด
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ความรู้้�และส่่งเสริิมพััฒนาอาชีีพการเกษตรให้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่ จำ
่� ำ�นวน 7,000 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน 
มีีเกษตรกร จำำ�นวน 7,010 ราย ได้้รับั ความรู้้�และพััฒนาอาชีีพการเกษตรเหมาะสมกัับพื้้�นที่ มีี
่� แปลงเรีียนรู้้�
ต้้นแบบการทำำ�เกษตรแบบผสมผสาน จำำ�นวน 37 แห่่ง เกษตรกรสามารถนำำ�ความรู้้�ไปปรัับใช้้ในพื้้�นที่ต่� นเอง
ได้้อย่่างเหมาะสม ปรัับวิิถีีเกษตรเชิิงเดี่่�ยวสู่่�การผลิิตแบบเกษตรผสมผสาน มีีอาหารบริิโภค ลดรายจ่่าย
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 5 รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายเกษตรผสมผสาน เกิิดต้น้ แบบในชุุมชน 70 ราย
ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� �น และดำำ�รงอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างปกติิสุุข

2.3.2		ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับ
ศัั ก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิิ ติิ บนพื้้� น ฐานแนวคิิ ด  3 ประการ ได้้ แ ก่่ “ต่่ อ ยอดอดีีต”
“ปรัั บปัั จจุุบััน” และ “สร้้ างคุุ ณค่่ าใหม่่ ในอนาคต” โดยมีี  2 เป้้ าหมายการพัั ฒนาประกอบด้้ วย
(1) ประเทศไทยเป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว เศรษฐกิิจเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพและยั่่ง� ยืืน และ (2) ประเทศไทย
มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันสููงขึ้้�น
กรมส่่งเสริิมการเกษตรดำำ�เนิินงาน/โครงการตามภารกิิจในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ตามยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน ใน 3 แผนแม่่บท และ 7 แผนแม่่บทย่่อย
ประกอบด้้วย แผนแม่่บทประเด็็นการเกษตร การท่่องเที่่�ยว และประเด็็นผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุุคใหม่่
2.3.2.1 แผนแม่่บทประเด็็นการเกษตร

ประกอบด้้ ว ย 5 แผนแม่่ บ ทย่่ อ ย คืือ (1) แผนแม่่ บ ทย่่ อ ยเกษตรอัั ต ลัั ก ษณ์์ พื้้� นถิ่่� น 
(2) แผนแม่่บทย่่อยเกษตรปลอดภััย (3) แผนแม่่บทย่่อยเกษตรชีีวภาพ (4) แผนแม่่บทย่่อยเกษตรอััจฉริิยะ
และ 5) แผนแม่่บทย่่อยการพััฒนาระบบนิิเวศการเกษตร
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่่น
�

1) โครงการส่่งเสริิมอาชีีพด้้านการเกษตรตามอััตลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�น
ส่่งเสริิมอาชีีพเพื่่อ� สร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร/กลุ่่�มเกษตรกรจากสิินค้า้ เกษตรตามอััตลัักษณ์์
และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  ส่่งเสริิมการแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น 
และพััฒนาช่่องทางการตลาด โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร
ผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน 750 ราย ใน 8 จัังหวััดภาคเหนืือ ได้้แก่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำ�พู
ำ ูน ลำ�ป
ำ าง น่่าน แพร่่

18

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension

พะเยา เชีียงราย และจัังหวััดตาก ผลไม้้อััตลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�นที่่�ดำ�ำ เนิินการส่่งเสริิม ได้้แก่่ ลิ้้�นจี่่�จัักรพรรดิิ
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ลิ้้�นจี่่�นางแลจัังหวััดเชีียงราย ลำำ�ไยพวงทองจัังหวััดน่่าน  มะม่่วงมหาชนกจัังหวััดลำำ�พููน 
ส้้ ม เกลี้้� ย งจัั ง หวัั ดลำำ�ป าง ส้้ ม โอจัั ง หวัั ด แพร่่ อะโวคาโดจัั ง หวัั ด ตาก และผลไม้้ ที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รอง
ขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์ (Geographical Indications, GI) แล้้ว คืือ ลิ้้�นจี่่�ฮงฮวยจัังหวััดพะเยา
ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน 750 ราย ได้้รับั ความรู้้�ในการพััฒนาการผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์
การเชื่่�อมโยงตลาดและการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับองค์์กรผู้้�ผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
ของพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ มีีแปลงเรีียนรู้้�การผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์ที่่�ได้้มาตรฐาน
นอกจากนี้้� ได้้รวบรวมข้้อมููลองค์์ความรู้้�ภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่น� ด้้านการเกษตร จำำ�นวน 1,049 เรื่่อ� ง และคััดเลืือกภููมิปัิ ญ
ั ญา
ที่่�โดดเด่่นมารวบรวมไว้้ในเอกสาร 77 ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นทั่่�วไทย
(E - Book) ได้้ถอดบทเรีียนค้้นหาแนวทางการพััฒนาต่่อยอด
ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น จำ
� ำ�นวน 6 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ 1) การแปรรููปน้ำำ��ตาลโตนด 
จัังหวััดชััยนาท 2) การอนุุรัักษ์์สายพัันธุ์์�ข้้าวโพดแปดแถว จัังหวััด
ราชบุุรีี 3) นาขาวััง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา 4) ผ้้าย้้อมมููลควาย จัังหวััด
สกลนคร 5) การคั่่�วเม็็ดกาหยููแบบโบราณ จัังหวััดระนอง และ
6) การปลููกห้้อมและการผลิิตห้้อมเปีียกเพื่่�อการย้้อมผ้้าหม้้อห้้อม
จัั งหวัั ดแพร่่ และจัั ดทำำ�ฐานข้้ อมูู ลนำำ�ร่่ องมรดกด้้ านการเกษตร
และภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องทางการเกษตร
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2) โครงการพััฒนาการผลิิตและการค้้าผลไม้้ภาคตะวัันออกให้้เป็็นศููนย์์ผลไม้้เมืืองร้้อน
แห่่งเอเชีีย
ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาการผลิิ ต ไม้้ ผ ลที่่� เ ป็็ นอัั ต ลัั ก ษณ์์ ที่่� เ หมาะสมกัั บ ศัั ก ยภาพพื้้� นที่่� ข อง
ภาคตะวัันออกให้้มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์ให้้สามารถ
ผลิิตแข่่งขัันทางการตลาดได้้ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร
ผู้้�ผลิิ ต ไม้้ ผ ล จำำ�น วน  270 ราย ใน  9 จัั ง หวัั ด ภาคตะวัั น ออก
ผลไม้้ อัั ต ลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะถิ่่� นที่่� ดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม ได้้ แ ก่่  ทุุ เรีียน
หมอนทองระยอง ทุุเรีียนจัันทบุุรีี ทุุเรีียนหมอนทองเขาบรรทััด
จัังหวััดตราด  มะม่่วงขายตึึกจัังหวััดฉะเชิิงเทรา ทุุเรีียนบ่่อทอง
จัังหวััดชลบุุรีี  และผลไม้้ที่่�ได้้รัับการรัับรองขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�ทาง
ภููมิิศาสตร์์ (Geographical Indications, GI) แล้้ว คืือ มะยงชิิด
จัังหวััดนครนายก มะม่่วงน้ำำ��ดอกไม้้สีีทองจัังหวััดสระแก้้ว มะม่่วง
น้ำำ��ดอกไม้้จังั หวััดสมุทุ รปราการ และทุุเรีียนทวารวดีีจัังหวััดปราจีีนบุุรีี 
ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน 270 ราย ได้้รัับ
การพััฒนาความรู้้�และศัักยภาพในการผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์ที่่�เหมาะสม
กัับพื้้�นที่่� สู่่�มาตรฐานอย่่างถููกต้้อง สามารถแข่่งขัันทางการตลาดได้้

3) โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ส่่งเสริิมและพััฒนาการผลิิตไม้้ผลที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่�ของภาคใต้้
ให้้มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์ให้้สามารถผลิิตแข่่งขััน
ทางการตลาดได้้ ส่่งเสริิมและพััฒนาความรู้้�การบริิหารจััดการการผลิิตมะพร้้าวให้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�
ภาคใต้้ เพื่่�อให้้มีีการผลิิตมะพร้้าวปริิมาณเหมาะสมเพีียงพอกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค และส่่งเสริิม
การบริิหารจััดการการทำำ�การเกษตรแบบผสมผสานให้้กัับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่่อย/ปาล์์มน้ำำ��มััน
รายย่่อยเพื่่�อให้้เป็็นอาชีีพเสริิมทำำ�ให้้มีีรายได้้เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีพ
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		 3.1) ส่่งเสริิมและพััฒนาการผลิิตไม้้ผลที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่�
ของภาคใต้้
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอด
ความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน 550 ราย ใน 11 จัังหวััด
ภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดชุุมพร ระนอง สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช
ภููเก็็ต พัังงา กระบี่่ พั
� ทั ลุุง ตรััง สตููล และจัังหวััดสงขลา ผลไม้้อัตั ลัักษณ์์
เฉพาะถิ่่�นที่่�ดำำ�เนิินการส่่งเสริิม ได้้แก่่ ทุุเรีียนชุุมพร ทุุเรีียนสิิชล 
ทุุเรีียนถ่่านหิินเคีียนซา ทุุเรีียนพื้้�นบ้้านเมืืองกระบี่่� ทุุเรีียนพื้้�นเมืือง
ภููเก็็ต ลางสาดนาโยง สละเมืืองลุุง ละมุุดสงขลา และผลไม้้ที่่�ได้้รัับ
การรัับรองขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์ (Geographical
Indications, GI) แล้้ว คืือ มัังคุุดในวงระนอง ทุุเรีียนสาลิิกาพัังงา
และจำำ�ปาดะสตููล  และเพิ่่�มศัักยภาพกระบวนการทำำ�งานให้้แก่่
เกษตรกรเพื่่อ� พััฒนาสิินค้า้ ไม้้ผลอััตลัักษณ์์ให้้มีีคุณ
ุ ภาพได้้มาตรฐาน 
สามารถผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์สู่่�มาตรฐานการแข่่งขัันทางการตลาดได้้
ผลการดำำ�เนิินงานเกษตรกรผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน  550 ราย ได้้รัับ
การพัั ฒ นาความรู้้�และศัั ก ยภาพในการผลิิ ต ไม้้ ผ ลอัั ต ลัั ก ษณ์์ ที่่�
เหมาะสมกัับพื้้�นที่่� สู่่�มาตรฐานอย่่างถููกต้้อง สามารถแข่่งขัันทาง
การตลาดได้้
		 3.2) ส่่งเสริิมและพััฒนาการบริิหารจััดการมะพร้้าว
ภาคใต้้
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอด
ความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ปลููกมะพร้้าว จำำ�นวน 510 ราย ใน 8 จัังหวััด
ภาคใต้้ที่มีี่� การปลููกมะพร้้าวเป็็นพืืชเศรษฐกิิจ  ได้้แก่่ จัังหวััดสงขลา นครศรีีธรรมราช กระบี่่� พัังงา ภููเก็็ต
สุุราษฎร์์ธานีี  ระนอง และจัังหวััดชุุมพร ผลการดำำ�เนิินงานเกษตรกรผู้้�ปลููกมะพร้้าว จำำ�นวน  510 ราย
ได้้รัับความรู้้�ในการส่่งเสริิมและพััฒนาพัันธุ์์�มะพร้้าว และร้้อยละ 60 ของเกษตรกรที่่�ได้้รัับความรู้้�
ได้้ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปผลิิตมะพร้้าวท้้องถิ่่�นพัันธุ์์�ดีีให้้มีีประสิิทธิิภาพเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
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		 3.3) ส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรแบบผสมผสานในพื้้�นที่่�สวนปาล์์มน้ำำ��มััน สวนยางพารา
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
รายย่่อย/ปาล์์มน้ำำ��มัันรายย่่อย จำำ�นวน  300 ราย ใน  13 จัังหวััดภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดชุุมพร ระนอง
สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช กระบี่่ พั
� ังงา ตรััง พััทลุุง สตููล สงขลา ยะลา นราธิิวาส และจัังหวััดปััตตานีี 
โดยส่่งเสริิมและพััฒนาการบริิหารจััดการเกษตรแบบผสมผสานให้้เป็็นอาชีีพเสริิมของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารารายย่่อย/ปาล์์มน้ำำ��มัันรายย่่อย และพััฒนาศัักยภาพการผลิิตที่่�มีีความหลากหลาย เพื่่�อเป็็น
ต้้นแบบเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียง ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกร จำำ�นวน 
300 ราย ได้้นำำ�ความรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงและการทำำ�เกษตรผสมผสานที่่�ได้้รัับไปปฏิิบััติิต่่อยอด ทำำ�ให้้
มีีรายได้้เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีพ มีีความมั่่�นคงด้้านรายได้้ และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� �น

4) โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตและเพิ่่�มมููลค่่าผลผลิิตการเกษตร
ส่่งเสริิมและพััฒนาการผลิิตไม้้ผลที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่�ของภาคใต้้
ชายแดน  เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์ภาคใต้้ชายแดนโดยการบริิหารจััดการ
ผ่่านศููนย์์คััดแยกไม้้ผลชุุมชนอย่่างครบวงจร
		 4.1) ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพการผลิิตไม้้ผลภาคใต้้ชายแดน
พัั ฒ นาความรู้้� แ ละเพิ่่� ม ศัั ก ยภาพกระบวนการทำำ� งานให้้ แ ก่่ เ กษตรกร เพื่่� อ สร้้ า ง
ความเข้้มแข็็งให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ผลิิตไม้้ผลอััตลัักษณ์์ในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดภาคใต้้ชายแดน ที่่�มีีการบริิหารจััดการ
ผ่่านศููนย์์คััดแยกไม้้ผลชุุมชนอย่่างครบวงจรสู่่�มาตรฐานแข่่งขัันทางการตลาดได้้ โดยในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน  240 ราย ใน  3 จัังหวััด
ภาคใต้้ชายแดน ได้้แก่่ จังั หวััดปัตั ตานีี ยะลา และจัังหวััดนราธิิวาส ผลไม้้อัตั ลัักษณ์์เฉพาะถิ่่นที่
� ดำ่� ำ�เนิินการ
ส่่งเสริิม ได้้แก่่ ทุุเรีียนปััตตานีี ทุุเรีียนสะเด็็ดน้ำำ��ยะลา และผลไม้้ที่่�ได้้รัับการรัับรองขึ้้�นทะเบีียนสิ่่�งบ่่งชี้้�
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ทางภููมิิศาสตร์์ (Geographical Indications, GI) แล้้ว คืือ ลองกองตัันหยงมััสจัังหวััดนราธิิวาส 
ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกรผู้้�ผลิิตไม้้ผล จำำ�นวน  240 ราย สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับมาประยุุกต์์ใช้้
กัับเทคโนโลยีีการผลิิตของตนเอง เพื่่�อพััฒนาการผลิิตไม้้ผลที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์เหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่�
ให้้มีีคุุณภาพสู่่�ระบบปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ดีี (Good Agricultural Pratices: GAP) หรืือมาตรฐาน GAP
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มเพื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการรัับรองสิินค้้า GI
		 4.2) ส่่งเสริิมและพััฒนาการบริิหารจััดการมะพร้้าวตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ปลููกมะพร้้าว
จำำ�นวน  150 ราย ใน  3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดนราธิิวาส ปััตตานีี  และจัังหวััดยะลา
ผลการดำำ�เนิินงานเกษตรกรผู้้�ปลููกมะพร้้าว จำำ�นวน 150 ราย ได้้รัับความรู้้�ในการเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต
และการบริิหารจััดการมะพร้้าวตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทาน และร้้อยละ 60 ของเกษตรกรที่่ไ� ด้้รับั ความรู้้� สามารถ
พััฒนาการผลิิตต้้นพัันธุ์์�มะพร้้าวท้้องถิ่่�นพัันธุ์์�ดีีควบคู่่�ได้้อย่่างเหมาะสม

‹●›

แผนแม่่บทย่่อยเกษตรปลอดภััย

1) โครงการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ส่่งเสริิมสนัับสนุุนเกษตรกรผู้้�ผลิิตพืืชในแปลงใหญ่่และพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพทางการผลิิต
และการตลาดสิินค้้าเกษตร ให้้มีีการพััฒนาระบบการผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�ปลอดภััยทั้้�งผู้้�ผลิิต ผู้้�บริิโภค
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอด
ความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ผลิิตพืืช (ยกเว้้น ข้้าว) จำำ�นวน 10,000 ราย ใน 77 จัังหวััดที่่�ส่่งเสริิมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่่ หรืือพื้้�นที่่�ทั่่�วไปที่่�มีีศัักยภาพทางการผลิิตและการตลาด ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 
10,000 ราย ได้้รัับความรู้้�ในการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน  GAP และได้้รัับการสนัับสนุุน
การจััดการและพััฒนาผลิิตผลสิินค้า้ เกษตร GAP ในขั้้�นต้้น มีีการนำำ�ร่อ่ งงานส่่งเสริิมการผลิิตสิินค้า้ เกษตร
แบบมีีระบบควบคุุมภายในกลุ่่�มตามระบบมาตรฐาน GAP's Internal Control Systems: ICS จำำ�นวน 
6 กลุ่่�ม นอกจากนี้้� ร่่วมกัับกรมวิิชาการเกษตรในการกำำ�หนดแนวทางการรัับรองแหล่่งผลิิตสิินค้้าเกษตร
GAP พืืช เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนระบบการผลิิตสามารถผลิิตสิินค้้าเกษตรได้้อย่่างปลอดภััย
และได้้การรัับรองตามระบบ GAP เพิ่่�มขึ้้�น
รายงานประจำำ�ปีี 2564
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และส่่งเสริิมการอารัักขาพืืชเพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาเกี่่�ยวกัับ
ศััตรููพืืชตามบริิบทของพื้้�นที่่�และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน 
เพื่่� อ ให้้ ส ามารถผลิิ ต สิิ นค้้ า เกษตรที่่� มีี ความปลอดภัั ย โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร
จำำ�นวน 6,500 ราย ใน 77 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร
จำำ�น วน  6,502 ราย ได้้ รัั บ ความรู้้� ด้้า นการจัั ด การศัั ต รูู พืื ชและ
การใช้้สารเคมีีอย่่างถููกต้้องและปลอดภััย และเกษตรกรร้้อยละ 95.91
ที่่�ได้้รัับความรู้้�สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปปฏิิบััติิ ได้้สนัับสนุุน
ปััจจััยควบคุุมศััตรููพืืช ได้้แก่่ จุุลิินทรีีย์์ควบคุุมศััตรููพืืช แมลงศััตรูู
ธรรมชาติิ แมลงเป็็นหมััน  และสารสกััดธรรมชาติิ ให้้กัับเกษตรกร
นำำ�ไปใช้้ในพื้้�นที่่� 63,144 ไร่่ เพื่่�อลดการใช้้สารเคมีี ซึ่่�งพบว่่าผลผลิิต
การเกษตรมีีความปลอดภััยจากสารเคมีีทางการเกษตรตกค้้าง
มากถึึงร้้อยละ 93.18 ของจำำ�นวนตััวอย่่างที่่สุ่่�� มตรวจจากเกษตรกร
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ นอกจากนี้้�ได้้เริ่่�มการศึึกษาต้้นแบบการติิดตาม
สถานการณ์์ศััตรููพืืชและการใช้้ปุ๋๋�ยอย่่างแม่่นยำำ�เพื่่�อรองรัับการเข้้าสู่่�
การเป็็นเกษตรอััจฉริิยะในอนาคต
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2) โครงการเกษตรอิินทรีีย์์
ส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรกรให้้มีีความรู้้�และทัักษะ
ในการผลิิตสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ ให้้มีีคุุณภาพ ปลอดภััยและได้้
มาตรฐาน  โดยเน้้นในพื้้�นที่่�มีีการบููรณาการบริิหารจััดการสิินค้้า
เกษตรในแปลงใหญ่่ ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
สิินค้้าเกษตร (ศพก.) Young Smart Farmer, Smart Farmer
และเกษตรกรที่่� มีี ความต้้ อ งการผลิิ ต สิิ นค้้ า เกษตรอิิ น ทรีีย์์
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่
เกษตรกร จำำ�นวน 4,000 ราย ใน 58 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงาน 
เกษตรกร จำำ�นวน 4,000 ราย ได้้รัับการส่่งเสริิมด้้านการผลิิตและ
กระบวนการจััดการสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ�� 
และได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ นปัั จจัั ย การผลิิ ต เกษตรอิิ น ทรีีย์์ ต าม
ความต้้องการ เช่่น ปุ๋๋ย� อิินทรีีย์์ สารชีีวภััณฑ์์ เมล็็ดพันธุ์์� 
ั และท่่อนพัันธุ์์�
อิินทรีีย์์ เป็็นต้น 
้ เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ติิดตามให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษาแนะนำำ�เกษตรกร
และตรวจประเมิินแปลงเบื้้�องต้้นเพื่่�อให้้เกษตรกรมีีความพร้้อม
ในการขอรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์กับั หน่่วยตรวจรัับรองต่่อไป 
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกษตรกรสามารถเข้้าสู่่�ระบบการผลิิตตามมาตรฐานเกษตร
อิิ น ทรีีย์์ เ พิ่่� ม มากขึ้้� น  และส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด ความยั่่� ง ยืืนของระบบ
การผลิิ ต ทางการเกษตรที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ส่่ ง ผลให้้
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคดีีขึ้้�น
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยเกษตรชีีวภาพ

1) โครงการส่่งเสริิมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสมุุนไพร
ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรผู้้�ผลิิตพืืชสมุุนไพรมีีการพััฒนาศัักยภาพและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
สมุุนไพรของตนเอง สามารถใช้้กระบวนการที่่�มีีคุุณภาพทำำ�ให้้ผลผลิิตที่่�ได้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของตลาด สามารถสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มให้้กับั ผลผลิิต รวมถึึงสามารถหาช่่องทางการตลาดเพื่่อ� ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน
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ในอาชีีพ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้เกษตรกร จำำ�นวน 1,000 ราย
ใน  40 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงานเกษตรกร จำำ�นวน  1,000 ราย ได้้รัับความรู้้�ด้้านการผลิิตตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์/GAP การเพิ่่�มมููลค่่าผลผลิิตสมุุนไพร การบริิหารจััดการกลุ่่�ม และการตลาด 
เกษตรกรมีีการรวมกลุ่่�มเกิิดกระบวนการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั เทคโนโลยีี
ของตนเอง ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตพืืชสมุุนไพรให้้มีีทั้้�งปริิมาณและคุุณภาพได้้มาตรฐาน 
ตรงตามความต้้องการของตลาด สามารถจำำ�หน่่ายให้้กัับโรงพยาบาลและผู้้�ประกอบการสมุุนไพรได้้
และเตรีียมความพร้้อมเข้้าสู่่�ระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ต่อ่ ไป นอกจากนี้้� มีีจุดุ เรีียนรู้้�การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตพืืชสมุุนไพร จำำ�นวน 40 จุุด จุดุ เรีียนรู้้�การแปรรููปพืืชสมุุนไพรเบื้้�องต้้น จำำ�นวน 40 จุุด 
และแปลงขยายพัันธุ์์�และรวบรวมพัันธุ์์�สมุุนไพรในศููนย์์ปฏิิบััติิการ จำำ�นวน 20 ศููนย์์
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยเกษตรอััจฉริิยะ

1) โครงการส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�องจัักรกลทางการเกษตร
สนัับสนุุนให้้เกษตรกรได้้พััฒนาทัักษะและเทคนิิคการซ่่อมแซมเครื่่�องยนต์์เกษตรที่่�เป็็น
ต้้นกำำ�ลัังของเครื่่�องจัักรกลการเกษตร ให้้รองรัับการใช้้เครื่่�องจัักรกลการเกษตรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
ได้้อย่่างเพีียงพอ และพััฒนาศัักยภาพขององค์์กรเกษตรกรและผู้้�ประกอบการทั่่�วไปที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การให้้บริิการเครื่่�องจัักรกลเกษตรในชุุมชน  ให้้มีีความพร้้อมทั้้�งด้้านองค์์ความรู้้� ทัักษะทางเทคนิิค
และการบริิหารจััดการธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถลดต้้นทุุนปััจจััยการผลิิตและเพิ่่�มรายได้้
สุุทธิิให้้กัับเกษตรกร โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้เกษตรกรหรืือ
กลุ่่�มเกษตรกรในพื้้�นที่ส่่� ง่ เสริิมการทำำ�การเกษตรแปลงใหญ่่ จำำ�นวน 4,600 ราย ใน 77 จัังหวััด ผลการดำำ�เนิินงาน 
ช่่างเกษตรประจำำ�ท้้องถิ่่�นประจำำ�แปลงใหญ่่ จำำ�นวน  3,925 ราย ได้้รัับความรู้้�ทางเทคนิิคเครื่่�องจัักรกล
การเกษตรสมััยใหม่่ที่พ่� ร้้อมรองรัับการบริิการบำำ�รุงุ รัักษา และซ่่อมแซมเครื่่อ� งยนต์์เกษตรในท้้องถิ่่น� ให้้แก่่
เกษตรกรข้้างเคีียงได้้ เกษตรกรในพื้้�นที่่�ส่่งเสริิมการทำำ�การเกษตรแปลงใหญ่่นำำ�ร่่อง จำำ�นวน  100 ราย
ได้้รับั ความรู้้�ด้า้ นการบริิหารจััดการเครื่่อ� งจัักรกลการเกษตรในรููปแบบ
การบริิ ห ารร่่ ว มกัั น  และเกษตรกรในพื้้� นที่่� ส่่ ง เสริิ ม การทำำ�
การเกษตรแปลงใหญ่่ จำำ�นวน 500 ราย ได้้รับั ความรู้้�ด้า้ นเครื่่อ� งจัักรกล
การเกษตรการในเขตกรรมเพื่่�อลดการเกิิดวััชพืืช และพื้้�นที่่�แปลงใหญ่่
ดัังกล่่าว จำำ�นวน  200 ไร่่ ได้้รัับบริิการสาธิิตการใช้้เครื่่�องจัักรกล
การเกษตรเพื่่อ� ลดการเกิิดวัชั พืืช นอกจากนี้้� ผู้้�ให้้บริิการเครื่่อ� งจัักรกล
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การเกษตรชุุ ม ชนในพื้้� นที่่� แ ปลงใหญ่่  จำำ�น วน  275 ราย ได้้ รัั บ ความรู้้�และทัั ก ษะทางด้้ า นเทคนิิ ค
และการบริิหารจััดการการให้้บริิการเครื่่�องจัักรกลการเกษตร
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยเกษตรการพััฒนาระบบนิิเวศ

1) โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่อ� การบริิหารจััดการเชิิงรุุก
(Agri - Map)
ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตพืืชที่่�เหมาะสมตามแผนที่่� Agri - map เพื่่�อให้้เกิิด
การปรัับเปลี่่ย� นการผลิิตจากพืืชหรืือชนิิดสินค้
ิ า้ เดิิมในพื้้�นที่่�ที่ไ่� ม่่เหมาะสมไปสู่่�การปลููกพืืชหรืือผลิิตสิินค้า้
ชนิิดใหม่่ที่่�มีีความเหมาะสม โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตในพื้้�นที่่�
ไม่่เหมาะสม (S3 และ N) จำำ�นวน 3,000 ไร่่ ใน 27 จัังหวััด ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 1,026 ราย
ได้้รัับความรู้้�การปรัับเปลี่่�ยนพืืชชนิิดใหม่่ และมีีการปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตในพื้้�นที่่�ไม่่เหมาะสม (S3 และ N)
ใน 27 จัังหวััด พื้้�นที่่�จำำ�นวน 3,000 ไร่่ และจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) มีีปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานประสบ
ความสำำ�เร็็จ คืือ การมีีเจ้้าหน้้าที่่ที่� มีีศั
่� กั ยภาพในการใช้้แผนที่่�
เกษตรเพื่่อ� การบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri - Map) หน่่วยงาน
มีีฐานข้้อมููลแผนที่่�แปลงเกษตรกรในระบบบริิการข้้อมููล
แผนที่่ส่� ง่ เสริิมการเกษตร (SSMAP) และระบบแผนที่่เ� กษตร
เพื่่อ� การบริิหารจััดการเชิิงรุุกออนไลน์์ (Agri - Map Online)
ที่่�สามารถเข้้าถึึงและนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ง่่าย

2) โครงการระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
ระบบส่่ ง เสริิ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่่ เ น้้ น การรวมกลุ่่�มของเกษตรกรรายย่่ อ ยในพื้้� นที่่�
โดยเกษตรกรยัังคงเป็็นเจ้้าของพื้้�นที่่� มีีการวางระบบการผลิิตและการบริิหารจััดการ กำำ�หนดเป้้าหมาย
การผลิิต การถ่่ายทอดเทคโนโลยีี การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตทุุกขั้้�นตอน จนถึึงการเชื่่�อมโยงตลาดกัับ
ภาคเอกชนแบบประชารััฐในแนวทางเดีียวกััน  กรมส่่งเสริิมการเกษตรส่่งเสริิมให้้เกษตรกรดำำ�เนิินการ
ในรููปแบบกระบวนการกลุ่่�มที่่เ� ข้้มแข็็ง เช่่น กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุมุ ชน หรืือสหกรณ์์ ใช้้แผนการพััฒนา
เพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมาย 5 ด้้าน ได้้แก่่ การลดต้้นทุนุ การผลิิต การเพิ่่�มผลผลิิต การพััฒนาคุุณภาพ การตลาด 
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และการบริิหารจััดการ พร้้อมทั้้�งถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านต่่าง ๆ ให้้แก่่เกษตรกร โดยในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายแปลงใหญ่่ จำำ�นวน 1,857 แปลง ใน 77 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร
สมาชิิกแปลงใหญ่่ จำำ�นวน  2,395 แปลง ได้้รัับความรู้้�ในการพััฒนาคุุณภาพ การตลาด  การบริิหาร
จััดการกลุ่่�ม การลดต้้นทุุน การเพิ่่�มผลผลิิตและการเชื่่�อมโยงตลาด แบ่่งเป็็น
แปลงใหญ่่ ปีี 2562
●
●

650 แปลง
เน้้นการบริิหารจััดการกลุ่่�ม
การเชื่่�อมโยงการตลาด

แปลงใหญ่่ ปีี 2563
●
●

776 แปลง
เน้้นพััฒนาการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิต
การบริิหารจััดการกลุ่่�ม
การเชื่่�อมโยงการตลาด

แปลงใหญ่่ ปีี 2564
●
●

969 แปลง
เน้้นด้้านการลดต้้นทุุนการผลิิต
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ พััฒนาศัักยภาพ
ของเกษตรกรสู่่� Smart Farmer
และความเข้้มแข็็งของเกษตรกลุ่่�ม/
องค์์กรวิิสาหกิิจชุุมชน
และการเชื่่�อมโยงตลาด

และจากการดำำ�เนิินงานตามระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่ตั้้ง� แต่่ปีี 2559 เป็็นต้น้ มา ก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์
อย่่างเป็็นรูปู ธรรม ดัังนี้้�
การรัับรองแปลงใหญ่่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ (ข้้อมููล  ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564)
รวม 8,192 แปลง เกษตรกรสมาชิิก 466,655 ราย พื้้�นที่่� 7,638,139 ไร่่
การสร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม มีีมูู ลค่่ า เพิ่่� ม จากการลด
ต้้นทุุนการผลิิต 24,854.19 ล้้านบาท และการเพิ่่�มผลผลิิต
22,421.52 ล้้านบาท รวม 47,275.71 ล้้านบาท
การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่่ ไ ด้้ รัั บ
การรัับรองมาตรฐานการผลิิตสิินค้า้ เกษตร รวม 183,647 ราย
ได้้แก่่ 1) GAP จำำ�นวน  144,180 ราย 2) เกษตรอิินทรีีย์์
จำำ�นวน 22,060 ราย 3) RSPO (ปาล์์มน้ำำ��มันั ) จำำ�นวน 3,463 ราย
และ 4) อื่่น� ๆ (PGS กลุ่่�มรัับรองตนเอง) จำำ�นวน 13,944 ราย
การตลาด มีีการเชื่่�อมโยงการตลาดของเกษตรกร
สมาชิิกแปลงใหญ่่ ได้้แก่่ ตลาดข้้อตกลงล่่วงหน้้า มีีการทำำ�
สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า มีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง (MOU)
เชื่่�อมโยงกัับผู้้�ซื้้�อและตลาดธุุรกิิจค้้าปลีีกสมััยใหม่่ (Modern
Trade) เช่่น  กลุ่่�มบริิษััทเทสโก้้โลตััส  กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล 
เครืือ BJC กรุ๊๊�ป (Big C) กลุ่่�มบริิษััทแม็็คโคร รวม 921 แปลง
ตลาดอื่่�นๆ คืือ แปลงที่่�เกษตรกรผลิิตและจำำ�หน่่ายให้้กัับ
ผู้้�รัั บซื้้� อ ผู้้�รวบรวม โรงงานแปรรูู ป  ในท้้ องถิ่่� นเป็็ นหลััก
รวม 8,045 แปลง ตลาดออนไลน์์ เช่่น Facebook ไปรษณีีย์์ไทย
ลาซาด้้า 24 Shopping รวม 489 แปลง
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3) โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรรายย่่อยมีีความเข้้มแข็็ง สามารถบริิหารจััดการการผลิิตและการตลาด 
ร่่ ว มกัั น ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ สร้้ า งกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้ เ กษตรกรมีีความสามารถในการผลิิ ต
สิินค้้าเกษตรที่่�ปลอดภััย มีีคุุณภาพและได้้มาตรฐานและเชื่่�อมโยงกัับตลาดได้้ โดยในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน  15,000 ราย ใน  4 กลุ่่�มสิินค้้า
ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มสิินค้้าพืืชไร่่อุุตสาหกรรม 2) กลุ่่�มสิินค้้าพืืชสวน  3) กลุ่่�มสิินค้้าทางเลืือกเพื่่�อสุุขภาพ
และ 4) กลุ่่�มสิินค้้าไม้้ยืืนต้้น ผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		
●
มัันสำำ�ปะหลััง เกษตรกร จำำ�นวน  2,620 ราย ใน  44 จัังหวััด  ได้้รัับความรู้้�ในการใช้้
พัันธุ์์�ดีี  การใช้้เทคโนโลยีีในการเพิ่่�มผลผลิิตเฉลี่่�ยต่่อไร่่ ลดต้้นทุุนการผลิิต และพััฒนาคุุณภาพให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของตลาด มีีแปลงต้้นแบบการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังเพื่่�อเป็็นจุุดเรีียนรู้้�
ให้้ แ ก่่ เ กษตรกรในพื้้� นที่่�  จำำ�น วน  100 กลุ่่�ม และแปลงส่่ ง เสริิ ม การผลิิ ต พัั นธุ์์�มัั นสำำ�ป ะหลัั ง พัั นธุ์์�ดีี 
จำำ�นวน 100 กลุ่่�ม
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●	สัับปะรด เกษตรกร จำำ�นวน 1,300 ราย ใน 25 จัังหวััดที่เ่� ป็็นแหล่่งผลิิตสัับปะรดที่่สำ
� ำ�คัญ
ั
ในแต่่ละภููมิิภาค ได้้นำำ�เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับไปปรัับใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิิการผลิิตสัับปะรดให้้มีีคุุณภาพดีี 
สามารถป้้องกัันปัญ
ั หาโรคเหี่่ย� วในสัับปะรด และลดปริิมาณสารไนเตรทตกค้้างในผลสัับปะรดให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ
หรืืออยู่่�ในเกณฑ์์ ม าตรฐานที่่� กำำ�หนด มีี แปลงต้้ น แบบการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ก ารผลิิ ต สัั บ ปะรดคุุ ณ ภาพ
โดยการใช้้จุุลิินทรีีย์์ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) ปรัับปรุุงบำำ�รุุงดิิน รวม 60 ไร่่
เพื่่�อเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงและจากภููมิิภาคอื่่นที่
� ่�สนใจ 

		
●
อ้้อย เกษตรกร จำำ�นวน 1,100 ราย ใน 40 จัังหวััด ได้้รัับความรู้้�และสามารถปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิ ต เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและลดต้้ นทุุ น การผลิิ ต อ้้ อ ยให้้ มีี ผลผลิิ ต เพีียงพอรองรัั บ
ความต้้องการในอุุตสาหกรรมอ้้อยและน้ำำ��ตาลทราย และพบว่่าการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีร่่วมกัับปุ๋๋�ยชีีวภาพ PGPR
และปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์หรืือปุ๋๋�ยพืืชสด มีีส่่วนสำำ�คััญในการเจริิญเติิบโตของอ้้อยและการลดต้้นทุุนการผลิิต
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●
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ เกษตรกร จำำ�นวน 2,004 ราย ใน 37 จัังหวััด ได้้รัับความรู้้�การปลููก
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์หลัังฤดููทำำ�นาอย่่างถููกต้้อง มีีแปลงเรีียนรู้้�การปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์หลัังฤดููทำำ�นา
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในพื้้�นที่่�ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน  444 ไร่่ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบปริิมาณผลผลิิตต่่อไร่่
ระหว่่างแปลงที่่�เพาะปลููกด้้วยวิิถีีเดิิมของเกษตรกรกัับการแปลงที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตด้้วยการใช้้
ปุ๋๋�ยชีีวภาพ PGPR พบว่่า การใช้้ปุ๋๋ย� ชีีวภาพ PGPR เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าวโพดเลี้้ย� งสััตว์์ได้้มากกว่่า
ร้้อยละ 14 จากการปลููกด้้วยวิิถีีเดิิม

		
●
ไผ่่และหวาย เกษตรกร จำำ�นวน  630 ราย ใน 
12 จัังหวััด ได้้รับั ความรู้้�การปลููกไผ่่และหวาย โดยเกษตรกรมากกว่่า
ร้้อยละ 60 สามารถลดต้้นทุุนในการผลิิตไผ่่และหวาย และสามารถ
ผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ปรรูู ปจ ากหน่่ อ ไม้้ แ ละหน่่ อ หวายสดมีีคุุ ณ ภาพ
เป็็นที่่�ต้้องการของตลาด
		
●	พืืชเคี้้� ย วมัั น (มะคาเดเมีีย มะม่่ ว งหิิ ม พานต์์ )
เกษตรกร จำำ�นวน  200 ราย ใน  7 จัังหวััด  ได้้รัับความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง
และเหมาะสมในการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ต มะคาเดเมีีย
และมะม่่วงหิิมพานต์์ โดยมีีเกษตรกรมากกว่่าร้้อยละ 60 นำำ�ความรู้้�
ที่่�ได้้รัับจากการผ่่านกระบวนการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม
ไปพัั ฒ นาด้้ า นการผลิิ ต และการวางแผนการตลาดได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
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●
กาแฟ เกษตรกร จำำ�นวน 750 ราย ใน 18 จัังหวััด ได้้รับั ความรู้้�ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิต การพััฒนาคุุณภาพผลผลิิต การแปรรููป และการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้ากาแฟ โดยมีีเกษตรกรมากกว่่า
ร้้อยละ 60 สามารถลดต้้นทุุนการผลิิตด้้วยวิิธีีการใส่่ปุ๋๋�ยตรงตามความต้้องการของดิิน  และสามารถ
เพิ่่�มผลผลิิตได้้ด้้วยเทคนิิคการเปลี่่�ยนยอดกาแฟพัันธุ์์�ดีีบนต้้นกาแฟเดิิม และการจััดการแปลงปลููก
และควบคุุมศััตรููพืืชแบบผสมผสาน

นอกจากนี้้� ได้้ร่่วมกัับองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศของเยอรมััน  (GIZ) ดำำ�เนิินการโครงการพััฒนาระบบ
การผลิิตกาแฟของผู้้�ประกอบการรายย่่อยในภููมิิภาคเอเซีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ (โครงการ Coffee+) ในหลัักสููตรโรงเรีียนธุุรกิิจเกษตร
– Farmer Business School (FBS) เพื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ได้้นำำ�ความรู้้�
ที่่ไ� ด้้รับั ไปขยายผลสู่่�เกษตรกร และเกษตรกรได้้นำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์
ใช้้กัับพื้้�นที่่�แปลงของตััวเองต่่อไป
		
●
แมลงเศรษฐกิิจ เกษตรกร จำำ�นวน 800 ราย ใน 16 จัังหวััด ได้้รัับความรู้้�และมีีทัักษะ
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตแมลงเศรษฐกิิจให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด มีีแปลงเรีียนรู้้� 
จำำ�นวน  16 แปลง และในศููนย์์ปฏิิบััติิการมีีจุุดเรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและมููลค่่าการผลิิตสำำ�หรัับ
การถ่่ายทอดความรู้้�และศึึกษาดููงานของเกษตรกรและผู้้�สนใจ  และแปลงขยายพัันธุ์์�และรวบรวมพัันธุ์์�
เพื่่�อสนัับสนุุนพัันธุ์์� พ่่อ-แม่่พัันธุ์์�  แมลงเศรษฐกิิจให้้แก่่เกษตรกร และจััดงานวัันผึ้้�งโลก ปีี 2564 ภายใต้้
แนวคิิด “รัักผึ้้ง�  รัักษ์์โลก” เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564 เพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์ใ์ ห้้เกษตรกรและบุุคคลทั่่�วไป
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ได้้รับั รู้้�ถึงึ คุุณค่่า ความสำำ�คัญ
ั และประโยชน์์ของผึ้้ง�
และแมลงช่่วยผสมเกสร จััดแสดงผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ
จากผึ้้�งและแมลงช่่วยผสมเกสรซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์
เพื่่� อ สุุ ข ภาพและเป็็ นที่่� ต้้ อ งการของผู้้�บริิ โ ภค
มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมมากกว่่า 1,000 ราย
โดยการจัั ด งานดัั ง กล่่ า วดำำ� เนิิ น การในรูู ป แบบ
ออนไลน์์ผ่่านทาง facebook สำำ�นัักส่่งเสริิมและ
จััดการสิินค้้าเกษตร และเฟซบุ๊๊�ก ประชาสััมพัันธ์์
กรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตร เนื่่� อ งจากเป็็ นช่่ ว ง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่ง� ถืือเป็็นการก้้าวผ่่าน
ข้้อจำำ�กััดได้้เป็็นอย่่างดีี
		
●
พืืชตระกููลถั่่�ว เกษตรกร จำำ�นวน 
2,400 ราย ใน  32 จัังหวััด  ได้้รัับความรู้้�การใช้้
เทคโนโลยีีการผลิิ ต เมล็็ ดพัั นธุ์์� ได้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง
และเหมาะสม มีีการรวมกลุ่่�มจััดตั้้ง� เป็็นศูนย์
ู ผ์ ลิิตเมล็็ดพันธุ์์�พืื
ั ชตระกููลถั่่ว� ชุุมชน จำำ�นวน 120 ศููนย์ มีี
์ แปลง
เรีียนรู้้�และแปลงส่่งเสริิมการผลิิตเมล็็ดพันธุ์์�พืื
ั ชตระกููลถั่่ว� (ถั่่ว� เหลืือง ถั่่�วเขีียว และถั่่ว� ลิิสง) จำำ�นวน 4,800 ไร่่
ส่่งผลให้้มีีเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชตระกููลถั่่�วคุุณภาพดีีกระจายสู่่�ระบบการผลิิตในชุุมชน จำำ�นวน  565 ตััน  รองรัับ
พื้้�นที่ปลู
่� กู ในฤดููแล้้ง จำำ�นวน 47,000 ไร่่ โดยได้้เชื่่อ� มโยงตลาด เกษตรกรสมาชิิกผู้้�ผลิิตเมล็็ดพันธุ์์�พืื
ั ชตระกููลถั่่ว�
ชุุมชนกัับผู้้�ปลููกถั่่�วฤดููแล้้งมีีการร่่วมกัันวางแผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้ผลผลิิต
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●
ไม้้ดอกไม้้ประดัับ เกษตรกรผู้้�ปลููกกล้้วยไม้้และเกษตรกรผู้้�ปลููกไม้้ดอกไม้้ประดัับ
จำำ�นวน 200 ราย ใน 14 จัังหวััด ได้้รัับความรู้้�ในการผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับ สามารถผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับ
คุุณภาพดีีและเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด มีีการรวมกลุ่่�มเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร มีีการทำำ�กิิจกรรม
ร่่วมกััน  ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาให้้กลุ่่�มเกษตรกรมีีความเข้้มแข็็ง มีีแปลงเรีียนรู้้�เพื่่�อเป็็นต้้นแบบให้้เกษตรกร
นำำ�ไปปฏิิบััติิ และมีีศููนย์์ส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการเกษตร จำำ�นวน ๔ แห่่ง เป็็นแหล่่งรวบรวม ทดสอบ
ขยาย และกระจายพัันธุ์์�ไม้้ดอกไม้้ประดัับเศรษฐกิิจพัันธุ์์�ดีีให้้กัับกลุ่่�มเกษตรกร ซึ่่�งพัันธุ์์�ไม้้ดอกไม้้ประดัับ
ที่่�รวบรวมมีีไม่่น้้อยกว่่า ๔ ชนิิดพืืช ๑๕ สายพัันธุ์์�  เช่่น  กล้้วยไม้้ แคคตััส  ไม้้ฟอกอากาศ ฟิิโลเดนดรอน 
เบญจมาศ ลิิเซีียนทััส สัปป
ั ะรดสีี ว่่านสี่่ทิ� ศิ  ปทุุมมา ไม้้ด่า่ ง เป็็นต้น 
้ และจััดงาน “ครบเครื่่อ� งเรื่่อ� งกล้้วยไม้้ไทย
ทางออกกล้้วยไม้้ไทยยุุคโควิิด พลิิกวิิกฤต…สู่่�โอกาสสร้้างรายได้้” ผ่่าน Facebook Live เพจประชาสััมพัันธ์์
กรมส่่งเสริิมการเกษตร เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์การใช้้กล้้วยไม้้ ไม้้ดอกไม้้ประดัับไทยในประเทศ
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●
พืืชผััก เกษตรกร จำำ�นวน 100 ราย ใน 4 จัังหวััด  ได้้รัับความรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และพััฒนาคุุณภาพการผลิิตพืืชผัักปลอดภััย ซึ่่�งในแต่่ละจัังหวััดมีีแปลงเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้เกษตรกรได้้เรีียนรู้้�
วิิธีีการและการบริิหารจััดการการผลิิตพืืชตามแปลงเรีียนรู้้� สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในการผลิิตพืืชผััก
ของตนเอง ทำำ�ให้้เกษตรกรมีีวิิธีีการผลิิตพืืชผัักปลอดภััยที่่�เหมาะสมและสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ไปถ่่ายทอดและขยายผลแก่่กลุ่่�มเครืือข่่าย โดยมีีแปลงเรีียนรู้้�ด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้� แปลงเรีียนรู้้�นวััตกรรม
การปลููกผัักบนแคร่่โดยใช้้วััสดุุทรายของจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา แปลงเรีียนรู้้�นวััตกรรมการปลููกผััก
บนแคร่่ของจัังหวััดขอนแก่่น  แปลงเรีียนรู้้�การกำำ�จััดศััตรููพืืชโดยชีีววิิธีีและการใช้้สารชีีวภััณฑ์์ของจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี และแปลงเรีียนรู้้�การควบคุุมกำำ�จััดแมลงศััตรููพืืช (กัับดัักป้้ายเหลืือง) ของจัังหวััดลำำ�พููน

		
●
ปาล์์มน้ำำ�มั
� นั เกษตรกร จำำ�นวน 3,100 ราย ในพื้้�นที่่� 28 จัังหวััด ได้้รับั ความรู้้�ในการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันในพื้้�นที่่�เหมาะสมและไม่่เหมาะสม มีีการรวมกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ผลิิต
ปาล์์ ม น้ำำ��มัั นคุุ ณ ภาพดีี จำำ�น วน  75 กลุ่่�ม ซึ่่� ง กลุ่่�มได้้ รัั บ ความรู้้�มาตรฐานการผลิิ ต ปาล์์ ม น้ำำ��มัั น 
และมีีการจััดการผ่่านกระบวนการกลุ่่�มในรููปแบบวิิสาหกิิจชุุมชนและรวมกลุ่่�มเป็็นเครืือข่่าย
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●
มะพร้้าว เกษตรกร จำำ�นวน 100 ราย ใน 5 จัังหวััด ได้้รัับความรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตมะพร้้าว การผลิิตมะพร้้าวพัันธุ์์�ดีีตามหลัักวิิชาการ เน้้นการผลิิตต้้นพัันธุ์์�มะพร้้าวท้้องถิ่่�นพัันธุ์์�ดีี 
โดยมีีเกษตรกรร้้อยละ 60 ได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปผลิิตมะพร้้าวท้้องถิ่่�นพัันธุ์์�ดีีที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ

4) โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลายในฤดููนาปรััง
คณะกรรมการนโยบายบริิหารและจััดการข้้าว (นบข.) กำำ�หนดแผนการผลิิตและการตลาดข้้าว
ครบวงจร เพื่่อ� บริิหารจััดการสิินค้า้ ข้้าวให้้มีีประสิิทธิิภาพสามารถแข่่งขัันได้้ในตลาดโลก โดยการลดปริิมาณ
ข้้าวออกสู่่�ตลาดในฤดููนาปรััง สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์สิินค้้าข้้าวแห่่งชาติิ กรมส่่งเสริิมการเกษตร
จึึงได้้ส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลาย เช่่น ถั่่�วเขีียว ถั่่�วเหลืือง พริิก แตงโม ข้้าวโพดหวาน  และอื่่�นๆ
ที่่� มีี อายุุ เ ก็็ บ เกี่่� ย วไม่่ เ กิิ น  120 วัั น  เพื่่� อ ทดแทนการทำำ�น าในฤดูู ปรัั ง
โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้ า หมายสนัั บ สนุุ น การเรีียนรู้้�
ให้้แก่่เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวในฤดููนาปรััง จำำ�นวน 5,000 ราย พื้้�นที่่� จำ�น
ำ วน 
5,000 ไร่่ ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกร จำำ�นวน  5,000 ราย ได้้เรีียนรู้้�
การบริิหารจััดการการผลิิตพืืชจากการทำำ�แปลงเรีียนรู้้�ตามความต้้องการ
ของเกษตรกรทั้้�งระบบ ตั้้�งแต่่การผลิิต คุุณภาพผลผลิิต และการตลาด 
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลให้้ เ กษตรกรมีีรายได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� นจ ากการปลูู ก ข้้ า วในฤดูู น าปรัั ง
เฉลี่่�ย 8,500 บาทต่่อไร่่ เกิิดความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนในอาชีีพการเกษตร
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5) โครงการส่่งเสริิมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ในระดัับไร่่นา
การให้้น้ำำ��แก่่พืืชโดยทั่่�วไปของเกษตรกรส่่วนใหญ่่เป็็นการให้้น้ำำ��แบบไหลบ่่า หรืือแม้้แต่่
ในบางพื้้� นที่่�ที่่�มีี การให้้ น้ำำ��แก่่ พืื ชด้้ วยระบบน้ำำ��ก็็ยัั งมีีปัั ญหาในการใช้้ ที่่� ไม่่ ถูู กต้้ อง ขาดประสิิ ทธิิ ภาพ
เป็็นการสููญเสีียน้ำำ�ค่
� ่อนข้้างสููง จึึงจำำ�เป็็นต้้องสร้้างความตระหนัักในการใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่าและให้้ความรู้้�
ในระบบการให้้น้ำำ��แก่่พืืชที่่ถู� กู ต้้องแก่่เกษตรกร โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�
ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน 2,500 ราย ใน 50 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 2,500 ราย
ได้้รัับความรู้้�การใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า มีีแปลงเรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ในระดัับไร่่นาในชุุมชน 
เพื่่อ� เป็็นตัวั อย่่างและจุุดเรีียนรู้้�ให้้กับั เกษตรกรและขยายผลสู่่�พื้้�นที่ดำ่� ำ�เนิินการ จำำ�นวน 50 แห่่ง พื้้�นที่่� 200 ไร่่
และเกษตรกรผู้้�จััดทำ�ำ แปลงเรีียนรู้้� จำำ�นวน 50 ราย ได้้รัับความรู้้�การใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

6) โครงการขึ้้�นทะเบีียนและปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกร
การรัั บขึ้้� นทะเบีียนเกษตรกรดำำ�เนิินการในกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ปลูู กพืืช ทำำ�ไร่่ นาสวนผสม
ทำำ�นาเกลืือและเลี้้�ยงแมลงเศรษฐกิิจ  ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�และไม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์� เพื่่�อต้้องการทราบ
สถานการณ์์การเพาะปลููกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิิตที่่จ� ะออกสู่่�ตลาดในช่่วงเวลาต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
ถููกต้้อง และจััดเก็็บข้้อมููลพื้้�นฐานของครััวเรืือนเกษตรกร สมาชิิกในครััวเรืือนและการเป็็นสมาชิิกองค์์กร
รายได้้และหนี้้�สิิน  เครื่่�องจัักรกลการเกษตร การถืือครองที่่�ดิิน 
การประกอบกิิจกรรมการเกษตร และแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
โดยเกษตรกรต้้องเป็็นผู้้�มาแจ้้งขึ้้น� ทะเบีียนที่่สำ� ำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอ
ตามที่่� ตั้้� ง แปลงปลูู ก เมื่่� อ ได้้ เริ่่� ม ทำำ� การเกษตรใหม่่ แ ละต้้ อ งแจ้้ ง
ปรัับปรุุงข้้อมููลทุุกครั้้�งที่่�มีีการเก็็บเกี่่�ยวแล้้วทำำ�การเพาะปลููกใหม่่
ไปแล้้ว 15 วััน หรืือแจ้้งปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรได้้ด้้วย
ตนเองผ่่านสมาร์์ทโฟนโดยใช้้โมบายแอปพลิิเคชััน  FARMBOOK
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียน
เกษตรกร จำำ�นวน 5.70 ล้้านครััวเรืือน โดยได้้กำำ�หนดแนวทางในการ
ดำำ�เนิินงานขึ้้�นทะเบีียนและปรัับปรุุงทะเบีียนเกษตรกร เน้้นหนััก
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ในการประชาสััมพัันธ์ใ์ ห้้เกษตรกรทราบและติิดตามเกษตรกรให้้แจ้้งข้้อมููลการเกษตรอย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว
ครบถ้้วน ผลการดำำ�เนิินงาน มีีการปรัับปรุุงข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร จำำ�นวน 6.26 ล้้านครััวเรืือน เนื้้�อที่่�
เพาะปลููก 148.15 ล้้านไร่่ และได้้นำำ�ข้อ้ มููลจากฐานข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกรมาประมวลผลและจััดทำำ�เป็็น
สถิิติิข้้อมููลในรายงาน  Farmer Map (http://www.aiu.doae.go.th) เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการวางแผน
การส่่งเสริิมการเกษตร และเป็็นข้อ้ มููลประกอบการเข้้าร่่วมโครงการตามมาตรการของภาครััฐ เช่่น การให้้
ความช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ประสบภััยพิิบััติิด้้านพืืช โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี และข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
โครงการสนัับสนุุนต้นทุ
้ นุ การผลิิตให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวนาปีี โครงการช่่วยเหลืือค่่าเก็็บเกี่่ย� วและปรัับปรุุง
คุุณภาพข้้าว โครงการประกัันรายได้้ พืืชเศรษฐกิิจ (ข้้าว ปาล์์มน้ำำ��มัน มั
ั ันสำำ�ปะหลััง ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์)

7) โครงการอาสาสมััครเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการให้้บริิการแก่่เกษตรกรในระดัับพื้้�นที่่�
ของหมู่่�บ้้าน ซึ่่ง� ได้้มีีหน่ว่ ยงานในสัังกััดดำำ�เนิินงานด้้านอาสาสมััครเกษตร (อกษ.) ในแต่่ละสาขาที่่เ� ชี่่ย� วชาญ
เฉพาะทาง ภายใต้้ระเบีียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ว่่ า ด้้ ว ย การบริิ ห ารงานอาสาสมัั ค รเกษตร พ.ศ. 2563
ซึ่่� ง กรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตรในฐานะฝ่่ า ยเลขานุุ ก ารของ
คณะกรรมการนโยบายอาสาสมัั ค รเกษตร (คน.กษ.)
รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานอาสาสมััครเกษตรหมู่่�บ้้าน (อกม.)
มีีหน้้าที่่คั� ดั เลืือกอาสาสมััครเกษตรหมู่่�บ้้าน (อกม.) หมู่่�บ้้านละ
1 คน  เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ประสานงาน ถ่่ายทอดความรู้้� 
ให้้คำำ�แนะนำำ�  แก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้นด้้านการเกษตร และ
ประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรม/โครงการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์์ให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่� ตลอดจนการเฝ้้าระวัังและ
แจ้้งเหตุุภััยธรรมชาติิ เหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินทางการเกษตรต่่อ
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีีเป้้าหมายพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครเกษตรหมู่่�บ้้าน (อกม.)
จำำ�นวน  15,876 ราย ใน  77 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงาน 
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อาสาสมััครเกษตรหมู่่�บ้้าน  (อกม.) จำำ�นวน  15,876 ราย
ได้้รัับความรู้้�และพััฒนาศัักยภาพสามารถถ่่ายทอดความรู้้�
ไปสู่่�อาสาสมััครเกษตรหมู่่�บ้้าน (อกม.) ในพื้้�นที่่� และสามารถ
ปฏิิ บัั ติิ ง านและให้้ บ ริิ ก ารช่่ ว ยเหลืือเกษตรกรได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ มีีการขัั บ เคลื่่� อ นงานอาสาสมัั ค รเกษตร
ในรููปแบบของคณะกรรมการ/คณะทำำ�งาน สร้้างเครืือข่่าย
สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานด้้านการเกษตร
8) โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพการเกษตร
กรมส่่งเสริิมการเกษตรมีีศููนย์์ปฏิิบััติิการซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�ตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาค
เป็็นแหล่่งทดสอบและเรีียนรู้้�ด้้านวิิชาการเกษตร มีีองค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลายและทัันสมััยสำำ�หรัับส่่งเสริิม
และฝึึกอาชีีพการเกษตรตามความต้้องการของเกษตรกร ประยุุกต์์และพััฒนาเทคโนโลยีีทางการเกษตร
ภายใต้้ความเหมาะสมของสภาพพื้้�นที่่�และภููมิอิ ากาศในแต่่ละท้้องถิ่่�น สนัับสนุุนและเชื่่�อมโยงการปฏิิบััติงิ าน
กัับสำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดและสำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมาย
ให้้ศูนย์
ู ป์ ฏิิบัติั กิ าร จำำ�นวน 40 ศููนย์ พั
์ ฒ
ั นาและส่่งเสริิมอาชีีพการเกษตรให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน 20,000 ราย
ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกร จำำ�นวน  20,527 ราย แบ่่งเป็็น  เกษตรกรแกนนำำ�และเครืือข่่าย จำำ�นวน 
835 ราย และเกษตรกรทั่่�วไป จำำ�นวน 19,992 ราย
ได้้รับั ความรู้้�จากการฝึึกอาชีีพตรงตามความต้้องการ
และเหมาะสมกัั บ สภาพพื้้� นที่่�  มีี แปลงสาธิิ ต
และแปลงเรีียนรู้้�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของเกษตรกร
และได้้มีีการศึึกษาทดสอบเทคโนโลยีีการเกษตร
แ ล ะ พัั นธุ์์�พืื ช ที่่� เ ห ม า ะ ส ม เ พื่่� อ ต อ บ สน อ ง
ความต้้องการในพื้้�นที่่�และสร้้างนวััตกรรม
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9) โครงการส่่งเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อพััฒนางานส่่งเสริิมการเกษตร
การส่่ ง เสริิ ม งานวิิ จัั ย เพื่่� อ พัั ฒ นางานส่่ ง เสริิ ม การเกษตรเป็็ น การให้้ ค วามรู้้�ในงานวิิ จัั ย
เชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิม
การเกษตรและภาคีีเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่ร่่วมคิิดวิิเคราะห์์ปััญหา สาเหตุุ
ร่่วมวางแผนหาทางเลืือก ลงมืือทำำ� ติิดตามประเมิินผล  และร่่วมรัับผิิดชอบผลที่่�เกิิดขึ้้�น  และนำำ�ไปวิิจััย
เชิิงพื้้�นที่่� โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้ส่่งเสริิมการเกษตรที่่�ใช้้พื้้�นที่่�เป็็นหลััก โดยใช้้กลไกขัับเคลื่่�อน
ผ่่านกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในพื้้�นที่่� 12 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดปทุุมธานีี อ่่างทอง สมุุทรสงคราม
นครปฐม ฉะเชิิงเทรา ปราจีีนบุุรีี  กาฬสิินธุ์์� ร้้อยเอ็็ด นครศรีีธรรมราช สตููล  ตาก และจัังหวััดลำำ�ปาง
ผลการดำำ�เนิินงาน ชุุมชนมีีหลัักสููตรการถ่่ายทอดความรู้้�ด้้วยผลงานวิิจััยที่่�ชุุมชนต้้องการ ขยายผลไปยััง
พื้้�นที่่�ข้้างเคีียง เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายเกษตรกรด้้วยการสร้้างมาตรฐานการผลิิต และสร้้างตราสััญลัักษณ์์
ของชุุมชน สร้้างโอกาสให้้เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ (Young Smart Farmer) มีีบทบาทในการเป็็นผู้้�นำำ�ให้้เกิิด
การยอมรัับของชุุมชน เจ้้าหน้้าที่่�มีีส่่วนร่่วมในการจััดการความรู้้�ให้้เป็็นระบบ เจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับการพััฒนา
ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ของทีีมพี่่�เลี้้�ยง - น้้องเลี้้�ยง ที่่�ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดเวทีีชุุมชน 
นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมให้้นำำ�ผลงานที่่�เป็็นงานประจำำ�พััฒนาสู่่�งานวิิจััย (Routine
to Research : R2R) จำำ�นวน 94 เรื่่�อง เกิิดทีีมและเครืือข่่ายในการทำำ�งาน R2R หน่่วยงานละ 1 ทีีม
ที่่� ส ามารถพัั ฒ นากระบวนการทำำ� งาน หรืือแก้้ ปัั ญ หาอุุ ปส รรคในการทำำ� งานของตนเองได้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องกัับบริิบทของแต่่ละพื้้�นที่่�

10) โครงการอุุทยานผัักพื้้�นบ้้านเพื่่�อการยัังชีีพเฉลิิมพระเกีียรติิบึึงฉวาก
อุุทยานผัักพื้้�นบ้้านเพื่่�อการยัังชีีพเฉลิิมพระเกีียรติิบึึงฉวาก ตั้้�งอยู่่�บนเกาะกลางบึึงฉวาก
ในจัังหวััดสุพุ รรณบุุรีี เป็็นแหล่่งรวมรวมและอนุุรักั ษ์์พันธุ์์�ผั
ั กั พื้้�นบ้า้ นสมุุนไพรกว่่า 500 ชนิิด จากทั่่�วทุุกภาค
ของประเทศไทย และเป็็ นสถ านศึึ ก ษาเรีียนรู้้�การปลูู ก  ดูู แ ลรัั ก ษา ขยายพัั นธุ์์�  บริิ โ ภค และ
คุุณประโยชน์์อื่่�น  ๆ ของผัักพื้้�นบ้้าน ทั้้�งประเภทไม้้ยืืนต้้น  ไม้้พุ่่�ม ไม้้ล้้มลุุก ไม้้เถาเลื้้�อย ไม้้น้ำำ��  ไม้้ชื้้�นแฉะ
และไม้้หััวเหง้้า และเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร (Agrotourism) กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ส่่งเสริิม
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ให้้ เ กษตรกรบริิ เวณรอบบึึ ง ฉวากเฉลิิ ม พระเกีียรติิ มีี รายได้้ จ าก
การจำำ�หน่่ า ยพัั นธุ์์� และผลผลิิ ต จากผัั ก พื้้� นบ้้ า นสมุุ น ไพรให้้ แ ก่่
ผู้้�สนใจและนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับผัักพื้้�นบ้้านสมุุนไพรให้้แก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจ จำำ�นวน  200 ราย
ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 200 ราย ได้้รัับความรู้้�การผลิิตผัักพื้้�นบ้้านเพื่่�อบริิโภคและการค้้า
และได้้รัับพัันธุ์์�ผัักพื้้�นบ้้านสมุุนไพรไปฝึึกปฏิิบัติั ิ ทำำ�ให้้มีีอาหารไว้้บริิโภคช่่วยลดรายจ่่าย และส่่วนที่่�เหลืือ
นำำ�ไปจำำ�หน่่ายเป็็นรายได้้เสริิม ผลิิตต้้นพัันธุ์์�  22,262 ต้้น  และผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์� จำำ�นวน  14,918 ซอง
โดยเมล็็ดพัันธุ์์�สนัับสนุุนให้้แก่่กลุ่่�มเกษตรกร นัักเรีียน นัักศึึกษา ผู้้�สนใจ  และหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ
และโครงการของรััฐต่่าง ๆ เช่่น  โครงการเกษตรทฤษฎีีใหม่่ โครงการโคกหนองนาโมเดล  เป็็นต้้น 
ส่่งเสริิมการบริิโภคผัักพื้้�นบ้้านในรููปอาหารและเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพหลากหลายชนิิดให้้นัักท่่องเที่่�ยว
และผู้้�สนใจ จำำ�นวน 1,521 ราย ได้้รู้้�จััก ได้้ชิิมและเห็็นคุุณค่่าจากพืืชผัักพื้้�นบ้้านเพิ่่�มขึ้้�น สำ�หรั
ำ ับการเป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรมีีนัักท่่องเที่่�ยวและเกษตรกรเข้้าเยี่่�ยมชมเข้้าเยี่่�ยมชม/ศึึกษาเรีียนรู้้�  แบ่่งเป็็น
ชาวไทย จำำ�นวน 18,884 คน และนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ จำำ�นวน 1,574 คน
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11) โครงการผลิิตและขยายพืืชพัันธุ์์�ดีี
การใช้้พันธุ์์�ที่
ั มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพดีีจะช่่วยลดปริิมาณการใช้้พันธุ์์�ต่
ั อ่ ไร่่ลง ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้น 
� แต่่ที่ผ่่� า่ นมา
การผลิิตพืืชเศรษฐกิิจหลายชนิิดเกษตรกรยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงพัันธุ์์�ดีี  โดยเฉพาะพัันธุ์์�พืืชที่่�ได้้มาจาก
การวิิจััยและพััฒนาของหน่่วยงานราชการ ซึ่่�งปััจจุุบัันภาครััฐยัังไม่่
สามารถจะผลิิตให้้เพีียงพอเพราะต้้องใช้้งบประมาณค่่อนข้้างสููง
ศูู นย์์ ข ยายพัั นธุ์์�พืื ชเป็็ นหน่่ ว ยงานส่่ ว นกลางที่่� ตั้้� ง อยู่่�ในภูู มิิ ภ าค
เป็็ น แหล่่ ง ผลิิ ต พืืชพัั นธุ์์�ดีี และราคาถูู ก ให้้ แ ก่่ เ กษตรกร โดยใน
ปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้ า หมายให้้ ศูู นย์์ ข ยายพัั นธุ์์�พืื ช
จำำ�นวน  10 แห่่ง ดููแลแปลงแม่่พัันธุ์์�  ผลิิตและขยายพืืชพัันธุ์์�ดีี 
เพื่่อ� เป็็นแหล่่งแม่่พันธุ์์�พืื
ั ชพัันธุ์์�ดีีสำำ�หรับั นำำ�มาผลิิต
และขยายพัั นธุ์์�พืื ชตามบทบาทภารกิิ จ อย่่ า งมีี
ประสิิ ทธิิ ภาพและต่่ อเนื่่� อง ผลการดำำ�เนิินงาน 
ศููนย์ข์ ยายพัันธุ์์�พืืช จำำ�นวน 10 แห่่ง ผลิิตและขยาย
พืืชพัันธุ์์�ดีีเพื่่�อสนัับสนุุนงานส่่งเสริิมการเกษตร
และรองรัับสถานการณ์์การเกิิดการระบาดของ
โรค/ศััตรููพืืชในพืืชเศรษฐกิิจหรืือแก้้ปััญหาโรคพืืช
ที่่�แฝงไปกัับต้้นพัันธุ์์� ช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ประสบ
ภัั ย พิิ บัั ติิ ด้้ า นพืืช ทั้้� ง ยัั ง สนัั บ สนุุ น การอนุุ รัั ก ษ์์
พัันธุ์์�พืืชท้้องถิ่่�น พืืชหายากหรืือใกล้้สููญพัันธุ์์�
12) โครงการส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตสิินค้้าเกษตรไปสู่่�สิินค้้าชนิิดใหม่่ตามศัักยภาพ
พื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรในพื้้�นที่ข่� องภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
และได้้มาตรฐานตรงตามความต้้องการของตลาด สามารถแข่่งขัันกัับสิินค้้าชนิิดเดีียวกัันในตลาดทั้้�งใน 
และต่่างประเทศได้้ พร้้อมทั้้�งสามารถส่่งเสริิมให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรที่่�สวยงาม โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน 240 ราย ใน 10 จัังหวััด
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 252 ราย ได้้รับั การพััฒนาความรู้้�ด้า้ นการปลููก
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การดูู แ ลรัั ก ษา การจัั ด การศัั ต รูู พืื ชไม้้ ด อก
ไม้้ประดัับ การพััฒนาแปลงปลููกดาวเรืืองให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร การวางแผนการผลิิต
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการของตลาด 
และการเพิ่่�มมููลค่า่ ไม้้ดอกไม้้ประดัับ กลุ่่�มเกษตรกร
ผู้้�ผลิิตไม้้ดอกไม้้ประดัับมีีแผนการตลาดร่่วมกััน 
มีีการบริิ ห ารจัั ด การกลุ่่�มและจัั ดตั้้� ง กองทุุ น
หมุุนเวีียน ส่่งผลให้้ต้้นทุุนการผลิิตลดลงเฉลี่่�ยปีีละ 6,000 บาทต่่อไร่่ มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
เฉลี่่�ยปีีละ 10,000 - 13,000 บาทต่่อไร่่ นอกจากนี้้� ศูนย์
ู ์ปฏิิบััติิการที่่�เป็็นหน่่วยงาน
ส่่วนกลางที่่�ตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาคในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือได้้รวบรวม ทดสอบ ขยาย และกระจาย
พัั นธุ์์� ไม้้ ด อกไม้้ ป ระดัั บ เศรษฐกิิ จพัั นธุ์์�ดีี ในพื้้� นที่่� ร่่ ว มกัั บ จัั ง หวัั ด  เช่่ น  เบญจมาศ (พัั นธุ์์�จ ากสถาบัั น
วิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย) ดาหลา ขิิงแดง เยอบีีร่่า ฮอลลีีฮอค สัับปะรดสีี ทองอุุไร
พร้้อมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนและกระจายพัันธุ์์�ไม้้ดอกไม้้ประดัับให้้แก่่เกษตรกร
2.3.2.2 แผนแม่่บทประเด็็นการท่่องเที่่�ยว
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยการท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์และวััฒนธรรม

1) โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาการท่่องเที่่�ยววิิถีีเกษตร
ส่่งเสริิมและพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยววิิถีีเกษตรหรืือแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรให้้มีีศัักยภาพ
ในการรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว สามารถสร้้างงานสร้้างรายได้้ให้้กัับเกษตรกรและชุุมชน  และยกระดัับ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรให้้ได้้มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับในตลาดการท่่องเที่่�ยว โดยในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายพััฒนาวิิสาหกิิจชุุมชน/เกษตรกรหรืือกลุ่่�มเกษตรกรที่่�ประกอบการด้้านท่่องเที่่�ยว
เชิิงเกษตร จำำ�นวน 77 แหล่่ง ผลการดำำ�เนิินงาน วิิสาหกิิจชุุมชน/เกษตรกรหรืือกลุ่่�มเกษตรกรประกอบ
การด้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรมีีมาตรฐานรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว จำำ�นวน  77 แหล่่ง และมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 7 เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ โดยก่่อนเข้้าร่่วมโครงการมีีรายได้้ 20,866,606 บาท
และหลัั ง เข้้ า ร่่ ว มโครงการมีีรายได้้ 22,297,275 บาท ทั้้� ง นี้้�  จ ากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยวบางแห่่งไม่่สามารถรัับนัักท่่องเที่่�ยว
และต้้ อ งยกเลิิ ก กิิ จ กรรมการรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วชั่่� ว คราว รวมถึึ ง นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วไม่่ ส ามารถเดิิ น ทาง
ไปท่่องเที่่�ยวได้้ ทำำ�ให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยวส่่วนใหญ่่ไม่่มีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยว
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2.3.2.3 แผนแม่่บทประเด็็นผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิิจขนาดกลาง และขนาดย่่อม
		ยุุคใหม่่
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยการสร้้างความเข้้มแข็็งผู้้�ประกอบการอััจฉริิยะ

1) โครงการพััฒนาคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ
ส่่งเสริิมให้้วิิสาหกิิจชุุมชนนำำ�ผลผลิิตทางการเกษตรมาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่� มีีคุุณภาพได้้ มาตรฐาน  เพื่่� อสร้้ างอาชีีพและรายได้้ ให้้ กัั บสมาชิิ กวิิ สาหกิิ จชุุ มชน  กระจายรายได้้
สู่่�ชุุมชนนำำ�ไปสู่่�การพึ่่�งพาตนเอง และเป็็นการต่่อยอดหรืือยกระดัับการประกอบธุุรกิิจในระดัับที่่�สููงขึ้้�น
อย่่างเหมาะสม โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แปรรููปวิิสาหกิิจชุุมชน 
จำำ�นวน 154 แห่่ง ใน 77 จัังหวััด  ผลการดำำ�เนิินงาน วิิสาหกิิจชุุมชน 154 แห่่ง ได้้รัับพััฒนาศัักยภาพ
ด้้านผลิิตภััณฑ์์หรืือบรรจุุภััณฑ์์หรืือคุุณภาพมาตรฐานสิินค้้าเกษตรแปรรููป ทำำ�ให้้มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น สมาชิิก
วิิสาหกิิจชุมุ ชน จำำ�นวน 1,587 ราย ได้้รับั ความรู้้�และทัักษะด้้านการบริิหาร
จััดการการผลิิตสิินค้า้ เกษตรแปรรููป การควบคุุมคุุณภาพกระบวนการผลิิต
และการสร้้างโอกาสทางการตลาด มีีการส่่งเสริิมการเพิ่่�มช่่องทางการ
จำำ�หน่า่ ยสิินค้า้ เกษตรแปรรููปวิสิ าหกิิจชุมุ ชนทั้้�งทางออฟไลน์์และออนไลน์์
เพื่่�อแนะนำำ�สิินค้้าผ่่านทาง Facebook Fanpage และการแสดงสิินค้้า
ในรููปแบบ 3 D Virtual Exhibition จำำ�นวน 6 ครั้้�ง มีีวิิสาหกิิจชุุมชนเข้้า
ร่่วมงาน จำำ�นวน 182 แห่่ง ยอดจำำ�หน่่ายสิินค้้า รวมทั้้�งสิ้้�น 782,446 บาท
นอกจากนี้้� จัดั งาน “Shop & Share สิินค้า้ ออนไลน์์ สไตล์์วิสิ าหกิิจชุมุ ชน”
เพื่่� อ ประชาสัั ม พัั นธ์์ สิิ นค้้ า วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชน  กระตุ้้�นเศรษฐกิิ จชุุ ม ชน 
สร้้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่่�มช่่องการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ให้้กัับ
วิิสาหกิิจชุุมชน โดยการถ่่ายทอดสดผ่่าน Facebook และจััดทำำ�เอกสาร
เผยแพร่่ 100 สิินค้า้ เด่่นวิสิ าหกิิจชุมุ ชนจากทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 100 แห่่ง
ในรููปแบบเอกสารและหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-book)
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2.3.3 	ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัั งคม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
ความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม โดยมีีเป้้าหมายการพััฒนาประกอบด้้วย 3 เป้้าหมาย ได้้แก่่
(1) สร้้างความเป็็นธรรม และลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ในทุุกมิิติิ (2) กระจายศููนย์ก์ ลางความเจริิญทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม เพิ่่�มโอกาสให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามาเป็็นกำำ�ลัังของการพััฒนาประเทศในทุุกระดัับ และ (3) เพิ่่�มขีีด
ความสามารถของชุุมชนท้้องถิ่่น� ในการพััฒนา การพึ่่�งตนเองและการจััดการตนเองเพื่่อ� สร้้างสัังคมคุุณภาพ
กรมส่่งเสริิมการเกษตรดำำ�เนิินโครงการตามภารกิิจในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตาม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม ใน 2 แผนแม่่บท และ 3 แผนแม่่บทย่่อย
ประกอบด้้วย ประเด็็นพลัังทางสัังคม และประเด็็นเศรษฐกิิจฐานราก
2.3.3.1
‹●›

แผนแม่่บทประเด็็นพลัังทางสัั งคม

แผนแม่่บทย่่อยการเสริิมสร้้างทุุนทางสัั งคม

1) โครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ร่่วมสนองการดำำ�เนิินงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิในการส่่งเสริิมและพััฒนา
อาชีีพด้้านการเกษตรแก่่เกษตรกร พร้้อมน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาเป็็นแนวทาง
การประกอบอาชีีพทางการเกษตรและการดำำ�เนิินชีีวิิตในพื้้�นที่่�โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
และขยายผลองค์์ความรู้้�ตามแนวพระราชดำำ�ริิ และปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงให้้มีีความเข้้มแข็็ง
สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น� อย่่างยั่่ง� ยืืน โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมาย
ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้เกษตรกร จำำ�นวน 53,049 ราย ใน 77 จัังหวััด  ตามแผนความต้้องการของเกษตรกร
อย่่างมีีส่่วนร่่วมภายใต้้การดำำ�เนิินโครงการ จำำ�นวน 78 โครงการ ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 
53,049   ราย ได้้รัับความรู้้�ตามแผนความต้้องการของเกษตรกร และมีีแปลงเรีียนรู้้� จำำ�นวน  475 ไร่่
เป็็นแปลงต้้นแบบในการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม ทำำ�ให้้วางแผนการผลิิตของตนเองได้้ พร้้อมน้้อมนำำ�หลััก
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ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ในกิิจกรรมการเกษตร
ของตนเอง แก้้ ไขปัั ญ หาทางการเกษตรจากองค์์ ค วามรู้้�ตาม
แนวพระราชดำำ�ริไิ ด้้อย่่างถููกต้้อง มีีเกษตรกรต้้นแบบ จำำ�นวน 894 ราย
ที่่�สามารถถ่่ายทอดและขยายผลองค์์ความรู้้�ตามแนวพระราชดำำ�ริิ
และปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงไปสู่่�เกษตรกรรายอื่่น� ได้้ นอกจากนี้้�
โรงเรีียนห่่างไกลในถิ่่�นทุุรกัันดาร จำำ�นวน  779 แห่่ง มีีแปลงเรีียน
การผลิิตพืืช และเมื่่�อมีีผลผลิิตแล้้วสามารถนำำ�ไปประกอบอาหารไว้้บริิโภคอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งยัังผลิิต
และเก็็บรัักษาเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชไว้้ใช้้ได้้ และขยายผลสู่่�ชุุมชนที่่�โรงเรีียนตั้้�งอยู่่� จำำ�นวน  50 หมู่่�บ้้าน  ซึ่่�งมีี
ผู้้�ปกครองอาศััยอยู่่� จำำ�นวน 1,000 ราย
2) โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานโครงการหลวงตามแผนแม่่บทศููนย์์พััฒนาโครงการหลวง ส่่งเสริิม
การเกษตรให้้แก่่เกษตรกรชาวไทยภููเขาที่่�อาศััยอยู่่�บนพื้้�นที่่�สููงเพื่่�อแก้้ไขปััญหาการปลููกพืืชเสพติิด 
การบุุกรุุกตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า การทำำ�ไร่่เลื่่�อนลอย การทำำ�ลายแหล่่งต้้นน้ำำ��ลำำ�ธาร ลดการใช้้สารเคมีีป้้องกััน
กำำ�จััดศััตรููพืืชบนพื้้�นที่่�สููง โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการเกษตร
ที่่�ถูกู ต้้องเหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่�ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน 2,200 ราย ในพื้้�นที่่�โครงการตามแผนแม่่บท
ศููนย์พั์ ฒ
ั นาโครงการหลวง จำำ�นวน 39 แห่่ง ใน 6 จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย แม่่ฮ่อ่ งสอน ลำำ�พูน 
ู
พะเยา และจัังหวััดตาก ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 2,200 ราย ได้้รัับความรู้้�และนำำ�เทคโนโลยีี
การผลิิตพืืชที่่ถู� กู ต้้องและเหมาะสมตามศัักยภาพของพื้้�นที่่� เช่่น การปลููกไม้้ผลไม้้ยืืนต้น้ เมืืองหนาว/พืืชผััก
เมืืองหนาว การแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตร ทำำ�ให้้มีีอาหารบริิโภคในครััวเรืือนอย่่างเพีียงพอ ลดรายจ่่าย
ในครััวเรืือนเฉลี่่ย� เดืือนละ 2,500 บาท มีีรายได้้เฉลี่่ย� เดืือนละ 9,500 บาท และมีีเกษตรกรต้้นแบบในพื้้�นที่่�
ศููนย์์พััฒนาพื้้�นที่่�โครงการหลวง ที่่ข� ยายองค์์ความรู้้�และจุุดเรีียนรู้้�สู่่�ชุุมชนอื่่น 
� ๆ จำำ�นวน 22 ราย

46

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension

2.3.3.2 แผนแม่่บทประเด็็นเศรษฐกิิจฐานราก

ประกอบด้้วย 2 แผนแม่่บทย่่อย คืือ แผนแม่่บทย่่อยสร้้างสภาพแวดล้้อมและกลไกที่่ส่� ง่ เสริิม
การพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก และแผนแม่่บทย่่อยการยกระดัับศัักยภาพการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยสร้้างสภาพแวดล้้อมและกลไกที่�่ส่่งเสริิมการพัั ฒนาเศรษฐกิิจ
ฐานราก

1) โครงการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�ดิินทำำ�กิินของเกษตรกร
เป็็นการส่่งเสริิมการเกษตรภายใต้้แผนงานยุุทธศาสตร์์สร้้างความมั่่�นคงและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม โดยกรมส่่งเสริิมการเกษตรมีีภารกิิจในการถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีี
ด้้านการผลิิตทางการเกษตรที่่�เหมาะสมให้้แก่่เกษตรกรที่่�ได้้รัับ
การจัั ดที่่� ดิิ นทำำ�กิิ น ตามกรอบนโยบายการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดิิ น
และทรััพยากรดิินของประเทศ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�การผลิิตพืืชที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพ
พื้้�นที่่�ให้้แก่่เกษตรกรที่่�ได้้รัับการจััดที่่�ดิินทำำ�กิน จำ
ิ ำ�นวน 3,000 ราย
ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกร จำำ�นวน  3,007 ราย ได้้รัับความรู้้�
เทคโนโลยีีการผลิิตพืืชที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่� และน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างรายได้้ และลดรายจ่่ายในครััวเรืือนเดืือนละไม่่น้อ้ ยกว่่า 500 บาท
ถึึง 1,500 บาท และมีีเกษตรกรต้้นแบบในพื้้�นที่ที่่� ไ่� ด้้รับั จััดสรร จำำ�นวน 
40 ราย ส่่งผลให้้การบริิหารจััดการที่่�ดิินและทรััพยากรดิินของ
ประเทศเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อน
ของประชาชน เกิิดประโยชน์์สููงสุุด สมดุุล เป็็นธรรม และยั่่�งยืืน
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2) โครงการยกระดัั บ ศัั ก ยภาพเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ แ ละผู้้�ประกอบการ/วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชน
ในการผลิิตสิินค้้าชุุมชน
กรมส่่งเสริิมการเกษตรในฐานะสำำ�นัักงานเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุุมชน 
มีีหน้้าที่่ใ� นการจััดประชุุมคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุมุ ชนเพื่่อ� กำำ�หนดนโยบายในการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจ
ชุุมชน ทำำ�หน้้าที่่�นายทะเบีียนในการรัับจดทะเบีียนวิิสาหกิิจชุุมชน  และส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจการ
วิิสาหกิิจชุุมชน โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่สมาชิิกวิิสาหกิิจชุุมชน 
จำำ�นวน 17,640 ราย เพื่่�อให้้สามารถพััฒนาไปเป็็นผู้้�ประกอบกิิจการในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		
●
มีีการจดทะเบีียนวิิสาหกิิจชุุมชน จำำ�นวน   97,115 แห่่งต่่อสมาชิิก 1,700,273 ราย
และเครืือข่่ายวิิสาหกิิจชุมุ ชน จำำ�นวน 648 แห่่งต่่อสมาชิิก 16,721 ราย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
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●
สมาชิิกวิิสาหกิิจชุุมชน จำำ�นวน  17,640 ราย ใน  1,764 แห่่ง ได้้ประเมิินศัักยภาพ
และพบว่่า วิิสาหกิิจชุุมชน จำำ�นวน 1,513 แห่่ง มีีค่่าคะแนนการประเมิินเพิ่่�มขึ้้�นหรืือได้้รัับการยกระดัับ
คิิดเป็็นร้้อยละ 85.77 ของวิิสาหกิิจชุุมชนที่่�ได้้รัับการพััฒนา

		
●
สมาชิิ ก วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนรุ่่�นใหม่่ ที่่� จ ะรัั บ ช่่ ว งการดำำ� เนิิ นกิิ จ การต่่ อ (ทายาท) หรืือ
เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ (Young Smart Farmer: YSF) ที่่�ต้้องการดำำ�เนิินกิิจการในรููปแบบวิิสาหกิิจชุุมชน 
จำำ�นวน 1,540 ราย ใน 77 จัังหวััด  ได้้รัับความรู้้�ด้้านการดำำ�เนิินกิิจการและมีีความพร้้อมในการดำำ�เนิิน
กิิจการวิิสาหกิิจชุุมชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� ได้้มีีทายาทผู้้�ประกอบกิิจการวิิสาหกิิจชุุมชน และ YSF
คิิดเป็็นร้้อยละ 82 เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการประกอบกิิจการของวิิสาหกิิจชุุมชนด้้านต่่าง ๆ เช่่น  การใช้้
เทคโนโลยีีการผลิิ ต การปรัั บปรุุ งกระบวนการแปรรูู ป  การส่่ งเสริิ มการตลาดและประชาสัั มพัั นธ์์
ในสื่่�อออนไลน์์
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●
สมาชิิ ก วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนที่่� ป ระกอบกิิ จ การใหม่่ หรืื อเริ่่� ม ต้้ นป ระกอบกิิ จ การแปรรูู ป
สิินค้้าเกษตร จำำ�นวน  816 ราย ได้้รัับความรู้้�ด้้านการแปรรููปสิินค้้าเกษตรขั้้�นต้้น  และวิิสาหกิิจชุุมชน 
จำำ�นวน  77 แห่่ง ได้้รัับการสนัับสนุุนการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าเกษตรแปรรููป  โดยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
การพััฒนากระบวนการผลิิต/วััสดุุอุุปกรณ์์ หรืือการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์/ฉลากสิินค้้าเกษตรแปรรููป 
พร้้ อ มทั้้� ง สนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แ ละฉลากสิิ นค้้ า วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนเด่่ น ให้้ ส วยงามตรงกัั บ
ความต้้องการของตลาด  ใน  4 กลุ่่�มสิินค้้า ได้้แก่่ อาหารและเครื่่�องดื่่�ม หััตถกรรมและสิ่่�งประดิิษฐ์์
ผ้้าและเครื่่�องแต่่งกาย และสมุุนไพรแปรรููป เครื่่�องอุุปโภค จำำ�นวน 154 ผลิิตภััณฑ์์

		
●
เครืือข่่ า ยวิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนเชื่่� อ มโยงในพื้้� นที่่�
จำำ�นวน  77 เครืือข่่ายทั่่�วประเทศ ได้้รัับองค์์ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�
ในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้วิิสาหกิิจชุุมชน  เกิิดการพััฒนา
ที่่�เป็็นระบบ ส่่งผลให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงวิิสาหกิิจชุุมชนจนสามารถ
สร้้างเครืือข่่ายวิิสาหกิิจชุมุ ชน และมีีการประกวดวิิสาหกิิจชุมุ ชนดีีเด่่น
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนที่่� มีี การบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดีีพัั ฒ นา
ไปเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�เพื่่อ� ให้้วิสิ าหกิิจชุมุ ชนและประชาชนทั่่�วไปเข้้ามา
ศึึกษาเรีียนรู้้�กระบวนการวิิสาหกิิจชุมุ ชน ซึ่่ง� มีีวิิสาหกิิจชุมุ ชนพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์พืืชผัักสมุุนไพรและผลไม้้ อำำ�เภอบ้้านโฮ่่ง จัังหวััดลำำ�พููน 
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศวิิสาหกิิจชุุมชนดีีเด่่นระดัับประเทศ
		
●
พัั ฒ นาศูู นย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารและศูู นย์์ ข ยายพัั นธุ์์�พืื ช
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�ตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาค ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรที่่�ได้้มาตรฐานคุุณภาพ
แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง เกษตร สามารถเป็็ นต้้ น แบบการท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง เกษตรให้้ แ ก่่ วิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชน
และบุุคคลทั่่�วไป จำำ�นวน 21 ศููนย์์
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3) โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งกลุ่่�มการผลิิตด้้านการเกษตร
การส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรกรและองค์์กรเกษตรกรให้้เข้้มแข็็งและสามารถพึ่่�งพาตนเอง
กลุ่่�มองค์์กรและชุุมชนต้้องมีีกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับ
ของการพึ่่�งพาตนเองและในระดัับของการแข่่งขััน  โดยยึึดเกษตรกรเป็็นศููนย์์กลางของการพััฒนา
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน  25,001 ราย
แบ่่งเป็็น เกษตรกรสมาชิิกกลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพการเกษตร จำำ�นวน 4,620 ราย สมาชิิกกลุ่่�มแม่่บ้า้ นเกษตรกร
8,915 ราย และสมาชิิกกลุ่่�มยุุวเกษตรกร จำำ�นวน 11,466 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		
●
สมาชิิกกลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพการเกษตร จำำ�นวน 4,620 ราย ใน 308 กลุ่่�ม ได้้รับั การพััฒนา
ในระดัับชุุมชนเศรษฐกิิจฐานรากและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของเกษตรกร รวมถึึงส่่งเสริิมให้้สมาชิิก
และกลุ่่�มใช้้แผนการผลิิตรายบุุคคล (Individual Farm Production
Plan: IFPP) เพื่่�อพััฒนาสู่่�การเป็็น Smart Group และมีีการพััฒนา
กลุ่่�มส่่ ง เสริิ ม อาชีีพการเกษตรต้้ น แบบ เพื่่� อ เป็็ น แหล่่ ง เรีียนรู้้�
และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีให้้กัับเกษตรกรและผู้้�ที่่�สนใจ  โดยกลุ่่�ม
ส่่ ง เสริิ ม อาชีีพการเกษตรมีีประมาณการรายได้้ เ ฉลี่่� ย เพิ่่� ม ขึ้้� น
ร้้อยละ 8.68 หลัังจากเข้้าร่่วมโครงการ

		
●
สมาชิิกกลุ่่�มแม่่บ้้านเกษตรกรและสตรีีในภาคเกษตร จำำ�นวน 5,880 ราย ใน 308 กลุ่่�ม
ได้้รัับการพััฒนาให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในการขัับเคลื่่�อนงานกลุ่่�มแม่่บ้้านเกษตรกรเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชน มีีการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้า้ นเกษตรกรสู่่� Smart Group จำำ�นวน 296 กลุ่่�ม
และเกิิดแหล่่งเรีียนรู้้�ต้้นแบบด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและเศรษฐกิิจครััวเรืือน จำำ�นวน 77 แหล่่งเรีียนรู้้� 
มีีผู้้�สนใจเข้้ามาศึึกษาเรีียนรู้้� จำำ�นวน 1,050 คน สามารถสร้้างรายได้้ จำำ�นวน 226,400 บาท
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●
สมาชิิกกลุ่่�มยุุวเกษตรกร ระดัับประถมศึึกษาถึึงมััธยมศึึกษา จำำ�นวน  11,466 ราย
ใน  882 กลุ่่�ม ได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสู่่�การเป็็น  Smart Group ต้้นแบบ
และสมาชิิกกลุ่่�มยุุวเกษตรกรระดัับอุุดมศึึกษา จำำ�นวน 240 ราย ใน 12 กลุ่่�ม ได้้รัับความรู้้�และเพิ่่�มทัักษะ
การเป็็นผู้้�ประกอบการเกษตรเบื้้�องต้้น เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมเป็็นเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ นอกจากนี้้� ได้้ส่ง่ เสริิม
ให้้เกิิดเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างยุุวเกษตรกรอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในและต่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นการขัับเคลื่่�อน
การพััฒนากลุ่่�มยุุวเกษตรกรให้้มีีความเข้้มแข็็ง ทำำ�ให้้มีีความพร้้อมในการเป็็นเกษตรกรหรืือการประกอบ
อาชีีพที่่�สนับั สนุุนและพััฒนาด้้านการเกษตรในอนาคต อัันจะเป็็นพลััง
ในการพััฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่่อไป

		
●
ส่่ ง เสริิ ม การแปรรูู ป ผลผลิิ ต ทางการเกษตรขั้้� นพื้้� น ฐานในองค์์ ก รเกษตรกร (3ก)
ที่่มีีกิ
� จิ กรรมการแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตรในส่่วนที่่เ� ป็็นอาหาร จำำ�นวน 77 กลุ่่�ม 770 ราย ให้้มีีศักั ยภาพ
ในการแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าเกษตร เกิิดผลิิตภััณฑ์์ที่่�วางจำำ�หน่่ายในท้้องตลาดได้้จริิงไม่่น้้อยกว่่า
70 ผลิิตภััณฑ์์ กลุ่่�มมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย 24,080 บาทต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ช่่วยในการแก้้ปััญหา
สิินค้้าเกษตรล้้นตลาด  และพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชน
ได้้อีีกทางหนึ่่�ง
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●
ส่่ ง เสริิ ม ความมั่่� น คงด้้ า นอาหารในระดัั บ ชุุ ม ชน  ให้้ แ ก่่ เ กษตรกรในพื้้� นที่่� เ สี่่� ย ง
ต่่อความมั่่�นคงด้้านอาหาร จำำ�นวน 2,490 ราย เกิิดแหล่่งผลิิตและสำำ�รองอาหารในครััวเรืือนและชุุมชน 83 จุุด 
พื้้�นที่่� 876.25 ไร่่ ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศ สามารถผลิิตอาหารที่่มีีคุ
� ุณภาพและปลอดภััย
ให้้กัับครััวเรืือนและชุุมชนได้้อย่่างน้้อย 255.45 ตัันต่่อปีี มีีกองทุุนอาหารและเมล็็ดพัันธุ์์�เพื่่�อเก็็บไว้้ใช้้
ยามเกิิดภาวะวิิกฤตภายในชุุมชน จำำ�นวน  83 กองทุุน มีีกำำ�ลัังการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�สำำ�รองไว้้ใช้้ในชุุมชน 
20 กิิโลกรััมต่่อปีี เกิิดครััวเรืือนต้้นแบบบ้้านเกษตรสมบููรณ์์เพิ่่�มพููน
สุุ ข ภาพ ที่่� เ ป็็ น แหล่่ ง เรีียนรู้้�การสร้้ า งความมั่่� น คงด้้ า นอาหาร
ในชุุมชน จำำ�นวน 290 ครััวเรืือน และขยายผลไปยัังเกษตรกรพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงได้้อีีก จำำ�นวน 382 ครััวเรืือน ส่่งผลให้้ครััวเรืือนเกษตรกร
สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มเฉลี่่�ย 1,079 บาทต่่อเดืือนต่่อครััวเรืือน 
และช่่วยลดรายจ่่ายเฉลี่่�ย 564 บาทต่่อเดืือนต่่อครััวเรืือน

		
●
ส่่งเสริิมเคหกิิจเกษตรในครััวเรืือนเกษตรสููงวััย ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรสููงวััยจากพื้้�นที่นำ่� ำ�ร่อ่ ง
6 จัังหวััด จำ�น
ำ วน 60 ราย มีีความรู้้�พร้้อมเข้้าสู่่�สัังคมเกษตรอย่่างมีีคุุณภาพ เกิิดการรวมกลุ่่�มเพื่่�อดำำ�เนิิน
กิิจกรรมด้้านการแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตรเพื่่�อสร้้างรายได้้
ส่่งผลให้้กลุ่่�มเกษตรกรสููงอายุุมีีรายได้้เฉลี่่�ย 5,695 บาทต่่อเดืือน
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●
สร้้างความภาคภููมิใิ จในการสืืบทอดอาชีีพเกษตรกร โดยมีีการคััดเลืือกเกษตรกร บุุคคล
ทางการเกษตร และสถาบัันเกษตรกรดีีเด่่นแห่่งชาติิ จำ�น
ำ วน 7 สาขา/ประเภท เพื่่�อยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ
ผู้้�ที่่�มีีผลงานดีีเด่่นให้้เป็็นที่่�ปรากฏต่่อสาธารณะ เกิิดความภาคภููมิิใจในอาชีีพของตนเอง ทำำ�ให้้มีีพลัังใจ
สร้้างผลงานที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ อาชีีพการเกษตร และพััฒนาสถาบััน
เกษตรกรให้้เกิิดผลดีีต่่อประเทศ ซึ่่�งผู้้�ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกจะได้้
เข้้ารัับพระราชทานโล่่รางวััลในพระราชพิิธีีพืืชมงคลจรดพระนัังคััล
แรกนาขวััญ ณ มณฑลพิิธีีท้้องสนามหลวง หรืือ ณ สถานที่่จั� ดั งาน
ตามที่่�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์กำำ�หนด

		
●
เร่่งรััดติดิ ตามการชำำ�ระหนี้้�สินิ กองทุุนรวมเพื่่อ� ช่่วยเหลืือเกษตรกร และกองทุุนสงเคราะห์์
เกษตรกรของกรมส่่งเสริิมการเกษตร ซึ่่�งจัังหวััดเร่่งรััดติิดตามลููกหนี้้�ที่่�ค้้างตามแนวทางการปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
ลููกหนี้้�แต่่ละกลุ่่�ม และเร่่งรััดตามมาตรการช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินกองทุุนรวมเพื่่�อช่่วยเหลืือ
เกษตรกรในส่่ ว นของมาตรการนาทีีทอง ผลการดำำ� เนิิ น งาน  เร่่ ง รัั ดติิ ด ตามหนี้้� สิิ น ใน  25 จัั ง หวัั ด
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้การขอยกเว้้นดอกเบี้้�ย (เบี้้�ยปรัับ) และขอยกเลิิกข้้อผููกพัันให้้กัับลููกหนี้้�ที่่�ชำำ�ระครบ
หรืือเข้้าหลัักเกณฑ์์การขอยกเว้้นดอกเบี้้�ย (เบี้้�ยปรัับ) ของกองทุุนรวมเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร จำำ�นวน 
14 ลููกหนี้้� และกองทุุนสงเคราะห์์เกษตรกร จำำ�นวน 1 ลููกหนี้้� มีีลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระลดลง ปััจจุุบัันมีีลููกหนี้้�
ค้้างชำำ�ระ จำำ�นวน 83 ลููกหนี้้� ซึ่่�งลดลงจากปีี พ.ศ. 2563 ที่่มีีจำ
� ำ�นวน 98 ลููกหนี้้�
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นอกจากนี้้� กรมส่่งเสริิมการเกษตรในฐานะหน่่วยงาน
อนุุ ก รรมการและเลขานุุ ก ารร่่ ว มคณะอนุุ ก รรมการขัั บ เคลื่่� อ น
การพััฒนาคนและผลิิตภััณฑ์์ให้้ตรงตามความต้้องการของตลาด 
ได้้ดำำ�เนิินงานโครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการทุุเรีียน
ให้้มีีคุุณภาพเพื่่�อการค้้า เพื่่�อพััฒนาความเข้้มแข็็งให้้กัับเกษตรกร
และสถาบัันเกษตรกรผู้้�ผลิิตและแปรรููปทุุเรีียน  ในพื้้�นที่่� 8 จัังหวััด
ภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดชุุมพร สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช ระนอง
ยะลา สงขลา ปััตตานีี  และจัังหวััดนราธิิวาส  ผลการดำำ�เนิินงาน 
เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรผู้้�ผลิิตและแปรรููปทุุเรีียน จำำ�นวน 
321 ราย ได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพด้้านการผลิิต การบริิหารจััดการ
ควบคุุมคุุณภาพทุุเรีียน  และการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับทุุเรีียน
ผลสดและผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากทุุเรีียนเพื่่อ� สร้้างมููลค่า่ เพิ่่�ม มีีรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายทุุเรีียนผลสดและผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากทุุเรีียน
เฉลี่่�ยคนละ 207,300 บาทต่่อเดืือน ทำำ�ให้้สามารถบริิหารจััดการ
ควบคุุมคุุณภาพทุุเรีียนเพื่่อ� การค้้า สร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มของทุุเรีียนผลสด
และผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากทุุเรีียนให้้ตรงกัับความต้้องการของตลาด
ทั้้�งในและต่่างประเทศ
4) โครงการส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาระบบตลาดภายใน
สำำ�หรัับสิินค้้าเกษตร
การพััฒนาตลาดสิินค้้าเกษตรให้้มีีศัักยภาพในพื้้�นที่่�
ต้้องมีีการผลัักดัันให้้เกษตรกรเป็็นผู้้�ประกอบการด้้านการเกษตร โดยการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการบริิหาร
จัั ด การธุุ ร กิิ จ เกษตรและโลจิิ สติิ ก ส์์ ที่่� เ หมาะสมให้้ เ กษตรกรตามแนวคิิ ด  “ตลาดนำำ� การผลิิ ต ”
โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้ า หมายถ่่ า ยทอดความรู้้�ให้้ แ ก่่ เ กษตรกรผู้้�จำำ�หน่่ า ยสิิ นค้้ า
ในตลาดเกษตรกรหรืือตลาดสิินค้้าเกษตรใน 77 จัังหวััด ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 840 ราย
ได้้รัับความรู้้�ในการพััฒนาทัักษะด้้านการตลาด  ตลาดเกษตรกรใน  77 จัังหวััดได้้รัับการพััฒนาให้้มีี
อััตลัักษณ์์และเป็็นแหล่่งจำำ�หน่่ายผลผลิิตทางการเกษตรหลัักของเกษตรกรในพื้้�นที่่� ซึ่่�งสร้้างมููลค่่าได้้รวม
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272,321,765 บาท ดำำ� เนิิ น การตามบัั นทึึ ก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น 
เ พิ่่� ม ช่่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด โ ด ย เชื่่� อ ม โ ย ง กัั บ
ตลาดค้้าขายปลีีกสมััยใหม่่ (Modern Trade)
เช่่ น  เทสโก้้ โลตัั ส บิ๊๊� ก ซีี  และแม็็ ค โคร
คิิ ด เป็็ นมูู ลค่่ า  จำำ�น วน  16,174,255 บาท
ส่่งเสริิมการผลิิตอาหารปลอดภััยโดยเชื่่�อมโยง
กัับตลาดกลางค้้าส่่งขนาดใหญ่่ เช่่น  บริิษััทไทย
แอ็็กโกร เอ็็กซเชนจ์์ จำำ�กััด  (ตลาดไท) คิิดเป็็น
มููลค่่า จำำ�นวน  1,131,500,000 บาท และสร้้าง
ประสบการณ์์ ใ ห้้ กัั บ เกษตรกรในวิิ ถีี การตลาด
ที่่� หล ากหลายโดยเชื่่� อ มโยงความร่่ ว มมืือกัั บ
ภาคส่่ ว นต่่ า งๆ ในการเปิิ ด ตลาดเฉพาะกิิ จ 
คิิดเป็็นมููลค่่า 7,880,843 บาท และร่่วมส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านระบบออนไลน์์กัับบริิษััท
ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด  บริิษััท ลาซาด้้า จำำ�กััด  และบริิษััท ช้้อปปี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด  และพััฒนา
เว็็ บ ไซต์์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์์ . com ซึ่่� ง มีีมูู ลค่่ า การจำำ�หน่่ า ยผ่่ า นระบบออนไลน์์
รวม 203,507,718 บาท และเพิ่่�มพื้้�นที่่�การจำำ�หน่่ายผ่่านตลาดช่่องทางอื่่น 
� ๆ มีีมููลค่่า 1,992,380 บาท
นอกจากนี้้� ได้้ประชาสััมพัันธ์ด้์ า้ นการตลาดให้้ผู้้�บริิโภคได้้เข้้าถึึงสิินค้า้ เกษตรคุุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง
ณ ศููนย์์เรีียนรู้้�การบริิหารจััดการสิินค้้าเกษตรตลาดเกษตรกร 5 แห่่ง ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในจัังหวััดพิิจิิตร ชััยภููมิิ
ราชบุุรีี กาญจนบุุรีี และจัังหวััดกระบี่่�
‹●›

แผนแม่่บทย่่อยการยกระดัับศัักยภาพการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ

1) โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ มีีน โยบายให้้ ศูู นย์์ เรีียนรู้้�การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ต
สิินค้้าเกษตร (ศพก.) เป็็นศููนย์์กลางในการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิต การบริิหารจััดการ และการตลาด
แก่่เกษตรกร รวมทั้้�งการให้้บริิการทางการเกษตร เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารในพื้้�นที่่� 77 จัังหวััด 882 อำำ�เภอ
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ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีศููนย์์เครืือข่่ายหรืือจุุดเรีียนรู้้�อื่่�น  ๆ ที่่�เป็็นจุุดเรีียนรู้้�เฉพาะทาง จำำ�นวน  12,733 ศููนย์์
กรมส่่งเสริิมการเกษตรจึึงพััฒนาศัักยภาพ ศพก. และศููนย์์เครืือข่่ายให้้มีีความพร้้อมในการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าว โดยใช้้กลไกของคณะทำำ�งานในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานของ ศพก. และคณะกรรมการ
เครืือข่่ายในการขัับเคลื่่�อนงานเครืือข่่ายระหว่่าง ศพก. กัับแปลงใหญ่่ให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมายพััฒนาเกษตรกร จำำ�นวน 26,460 ราย ใน 77 จัังหวััด 882 อำำ�เภอ
ผลการดำำ�เนิินงาน เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ผ่่านรููปแบบการออนไลน์์ในช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น  การจััดงานวัันถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีเพื่่อ� เริ่่ม� ต้้นฤดููกาลผลิิตใหม่่ (Field Day) การจััดทำำ�เอกสารการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ และสื่่อ� สารเผยแพร่่
กัับเกษตรกร และสื่่�อการเรีียนการสอนในรููปแบบคลิิปการเรีียนรู้้�  โดยมีี  ศพก. จำำ�นวน  3,528 ศููนย์์
แบ่่งเป็็น  ศพก. หลััก จำำ�นวน 882 ศููนย์์ และศููนย์์เครืือข่่าย ศพก. จำำ�นวน 4,906 ศููนย์์ ประกอบด้้วย
ศูู นย์์ จัั ด การศัั ต รูู พืื ชชุุ ม ชน  (ศจช.) จำำ�น วน  2,928 ศูู นย์์ และศูู นย์์ จัั ด การดิิ นปุ๋๋� ย ชุุ ม ชน  (ศดปช.)
จำำ�นวน 1,978 ศููนย์ มีี
์ ความพร้้อมในการให้้บริิการแก่่เกษตรกร/ประชาชนทั่่�วไป เช่่น บริิการอบรม/ดููงาน 
จำำ�นวน  76,460 ราย บริิการข้้อมููลข่่าวสาร จำำ�นวน  5,528 ครั้้�ง และบริิการด้้านการเกษตรต่่าง ๆ
จำำ�นวน 13,478 ราย และได้้นำำ�ร่อ่ งการเชื่่อ� มโยงความรู้้�จากศููนย์เ์ ทคโนโลยีีเกษตรและนวััตกรรม (Agritech
and Innovation Center: AIC) ผ่่าน  ศพก. ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ จำำ�นวน 
6 จุุด  โดยมีีนวััตกรรมที่่�นำำ�มาใช้้ ได้้แก่่ เครื่่�องหย่่อนกล้้าข้้าว เทคโนโลยีีพาสเจอร์์ไรส์์ความดัันสููง
แบบไม่่ใช้้ความร้้อนและไม่่ทำำ�ลายคุุณค่่าทางอาหาร เทคโนโลยีีระบบน้ำำ��อัจั ฉริิยะ เทคโนโลยีีฟาร์์มอััจฉริิยะ
และใช้้พลัังงานทดแทน (โซล่่าเซลล์์) ระบบการให้้น้ำำ��/ปุ๋๋�ยอััตโนมััติิและนวััตกรรมระบบน้ำำ�อั
� จั ฉริิยะ
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สำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ ศพก.
และเครืือข่่าย ได้้ดำ�ำ เนิินการประชุุมคณะกรรมการเครืือข่่าย
ศพก. และแปลงใหญ่่ ร ะดัั บ ประเทศ จำำ�น วน  2 ครั้้� ง
และประชุุมเชื่่อ� มโยงคณะกรรมการเครืือข่่าย ศพก. แปลงใหญ่่
ระดัั บ เขต อำำ� เภอ และระดัั บ จัั ง หวัั ด  ระดัั บ ละ 3 ครั้้� ง
เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ แ ละวางแผนการดำำ� เนิิ น งานของ ศพก.
และแปลงใหญ่่ ใ ห้้ บ รรลุุ ผ ลสำำ� เร็็ จ อย่่ า งเป็็ นรูู ป ธรรม
เกิิดการประสานเชื่่�อมโยงการทำำ�งานเครืือข่่ายด้้านการผลิิต
การตลาด รวมทั้้�งองค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ ในทุุกระดัับ
ผลการดำำ�เนิินงานของศููนย์จั์ ดั การศััตรููพืืชชุุมชน 
(ศจช.) และศููนย์์จััดการดิินปุ๋๋�ยชุุมชน (ศดปช.) ดัังนี้้�
		
●
ศููนย์์จััดการศััตรููพืืชชุุมชน (ศจช.) จำำ�นวน 
2,928 ศููนย์์ ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 77 จัังหวััด  882 อำำ�เภอ
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านการอารัักขาพืืชเพื่่�อพััฒนาเกษตรกร
และชุุมชนให้้สามารถจััดการศััตรููพืืชได้้ด้ว้ ยตนเองอย่่างยั่่ง� ยืืน ส่่งเสริิมการผลิิตและการใช้้ชีีวภััณฑ์์ทดแทน
การใช้้สารเคมีี  รวมถึึงการลดต้้นทุุนการผลิิต สมาชิิกสามารถผลิิตจุุลิินทรีีย์์ควบคุุมศััตรููพืืช จำำ�นวน 
766,150 กิิโลกรััม ได้้แก่่ เชื้้�อราไตรโคเดอร์์มา เชื้้�อราบิิวเวอร์์เรีีย และเชื้้�อราเมตาไรเซีียม ซึ่่�งนำำ�ไปใช้้
จััดการศััตรููพืืชในพื้้�นที่ก่� ว่่า 357,000 ไร่่ ผลิิตแมลงศััตรููธรรมชาติิรวมมากกว่่า 320 ล้้านตััว นำำ�ไปใช้้จัดั การ
ศััตรููพืืชในพื้้�นที่่�กว่่า 116,000 ไร่่ ติิดตามสถานการณ์์การระบาดศััตรููพืืช จำำ�นวน  3,092 แปลง
ทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์สถานการณ์์การระบาดของศััตรููพืืช และแจ้้งเตืือนเกษตรกรรัับมืือกัับการระบาด
ของศััตรููพืืชได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
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นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับทุุนวิิจััยจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม (สกสว.) เพื่่�อศึึกษาการยอมรัับเทคโนโลยีีการผลิิตชีีวภััณฑ์์ควบคุุมศััตรููพืืช โดยส่่งเสริิม
ให้้เกษตรกรมีีส่่วนร่่วมในการวิิเคราะห์์ รวมถึึงการปรัับวิิธีีการผลิิตและการใช้้ชีีวภััณฑ์์ให้้เหมาะสม
ตามบริิบทของพื้้�นที่่� และจากการประเมิินศักั ยภาพ พบว่่ามีี ศจช. ระดัับ A จำำ�นวน 738 ศููนย์์ (ร้้อยละ 25.20)
ระดัับ B และ ระดัับ C รวม 2,190 ศููนย์์ (ร้้อยละ 74.80) ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับการพััฒนาให้้มีีศัักยภาพสููงขึ้้�นต่่อไป
		
●
ศูู นย์์ จัั ด การดิิ นปุ๋๋� ย ชุุ ม ชน  (ศดปช.) มีีจำำ�น วน 
882 ศููนย์์ มีีการขยายเครืือข่่าย ศดปช. จำำ�นวน  1,096 ศููนย์์
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และให้้บริิการความรู้้� ด้้านดิินและปุ๋๋�ยแก่่ชุุมชน
แก่่เกษตรกรสมาชิิก จำำ�นวน 17,640 ราย และเมื่่อ� นำำ�ความรู้้�ที่ไ่� ด้้รับั
ไปปฏิิบััติิพบว่่าสามารถลดต้้นทุุนการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี และมีีการขยายผล
ไปสู่่�ชุุมชน ศพก. แปลงใหญ่่ และเกษตรกรทั่่�วไป จำำ�นวน 20,100 ราย
และให้้ บ ริิ ก ารตรวจวิิ เ คราะห์์ ดิิ น แก่่ เ กษตรกรสมาชิิ ก หลัั ก และ
ขยายผลไปสู่่�ชุุ ม ชน  ศพก. แปลงใหญ่่ และเกษตรกรทั่่� ว ไป 
รวม 37,740 ราย ศดปช. มีีศัักยภาพระดัับ A+ และ A รวม 596 ศููนย์์
คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 67.5 นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาต่่อยอดการดำำ�เนิินการธุุรกิิจ
ชุุมชน จำำ�นวน 394 ศููนย์์ ใน 63 จัังหวััด  และมีีการเชื่่�อมโยงเป็็น
เครืือข่่ายสนัับสนุุนขยายผลการให้้บริิการความรู้้�และเทคโนโลยีี
ที่่�เหมาะสมไปสู่่�ชุุมชน ศพก. แปลงใหญ่่ และเกษตรกรทั่่�วไป 
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ในส่่วนภููมิิภาคได้้มีีการพััฒนา
ศัั ก ยภาพให้้ เ ป็็ น  “หมอพืืช” สามารถให้้ บ ริิ ก าร “คลิิ นิิ ก พืืช”
แก่่เกษตรกรเพื่่�อแก้้ปััญหาความผิิดปกติิของพืืช โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสร้้างเจ้้าหน้้าที่่�
ส่่งเสริิมการเกษตรให้้เป็็นหมอพืืชได้้ทั้้�งสิ้้�น  487 คน ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันมีีหมอพืืชประจำำ�อยู่่�ที่่�ศููนย์์ส่่งเสริิม
เทคโนโลยีีการเกษตรด้้านอารัักขาพืืชทั้้�ง 9 ศููนย์์ สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดและสำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ
ครบทั้้�ง 77 จัังหวััด 882 อำำ�เภอ รวมคลิินิิกพืืชทั้้�งหมด 968 คลิินิิก
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2) โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
ดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของเกษตรกรให้้ เ ป็็ น เกษตรกรปราดเปรื่่� อ ง
(Smart Farmer) อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งหวัังให้้เกษตรกรไทยมีีความพร้้อม มีีความรู้้�  ความเชี่่�ยวชาญ
ในการประกอบอาชีีพการเกษตร ซึ่่�งเกษตรกรปราดเปรื่่�อง หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีความภููมิิใจในการเป็็น
เกษตรกร มีีความรอบรู้้�ในระบบการผลิิตด้้านการเกษตรแต่่ละสาขา มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์
เชื่่�อมโยงและบริิหารจััดการการผลิิตและการตลาด  โดยใช้้ข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ คำำ�นึึงถึึงคุุณภาพ
และความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมาย
พััฒนาเกษตรกร จำำ�นวน  20,515 ราย แบ่่งเป็็น  เกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer) จำำ�นวน 
17,640 ราย และเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ จำ�น
ำ วน 2,875 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		
●
พััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer) แบ่่งเป็็น
			 ❍ เกษตรกรทั่่�วไป หรืือ เกษตรกรกลุ่่�มที่่�ยัังไม่่ผ่่านคุุณสมบััติิการเป็็น Smart Farmer
ได้้รัับการพััฒนาเป็็นเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer) และผ่่านการประเมิินคุุณสมบััติิการเป็็น 
Smart Farmer จำำ�นวน  17,640 ราย มีีทัักษะในการประกอบ
อาชีีพการเกษตรที่่� มีี การใช้้ เ ทคโนโลยีี  และการบริิ ห ารจัั ด การ
เพื่่อ� การดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่างทัันยุคุ สมััย มีีความเข้้มแข็็ง พึ่่�งพาตนเองได้้
และมีีแผนการผลิิตรายบุุคคล  (Individual Farm Production
Plan: IFPP)
			 ❍ เกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
มีีแผนธุุรกิิจเพื่่อ� พััฒนาเป็็นผู้้�ประกอบการเกษตรต้้นแบบ ระดัับเขต
จำำ�นวน 300 ราย เกิิดเครืือข่่าย Smart Farmer/Smart Farmer
ต้้นแบบ ระดัั บจัั งหวััด จำำ�นวน  1,540 ราย Smart Farmer
และ Young Smart Farmer ได้้รัับการพััฒนาด้้านการบริิหาร
จััดการกลุ่่�ม และกลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพการเกษตร จำำ�นวน 154 กลุ่่�ม
ได้้รับั สนัับสนุุนปัจจั
ั ยั การผลิิตเพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพกลุ่่�ม และร่่วมกััน
ทำำ�กิจิ กรรมด้้านการเกษตร แปรรููป และการบริิหารจััดการตลาด
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●
เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ไ ด้้ รัั บ การพัั ฒ นาให้้ เ ป็็ น 
Young Smart Farmer จำำ�นวน 2,936 ราย และมีี Young Smart
Farmer ได้้รัับการพััฒนาต่่อยอดให้้มีีแนวคิิดในการทำำ�การเกษตร
เชิิ ง ธุุ ร กิิ จ เกษตร เตรีียมพร้้ อ มเป็็ นผู้้�ป ระกอบการเกษตรรุ่่�นใหม่่ ที่่� มีี การบริิ ห ารจัั ด การการเกษตร
ด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ ใช้้แนวคิิดสร้า้ งสรรค์์และนวััตกรรม จำำ�นวน 454 ราย มีีการขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงาน
ศููนย์์บ่่มเพาะเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ (ศบพ.) จำำ�นวน  77 ศููนย์์ ทั่่�วทั้้�งประเทศ ให้้เป็็นศููนย์์กลางการทำำ�งาน
ของเครืือข่่าย โดยมีีเจ้้าของ ศบพ. และ Young Smart Farmer จำำ�นวน  1,540 ราย ได้้รัับความรู้้�
ในการเพิ่่�มศัักยภาพการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานศููนย์์บ่่มเพาะเกษตรกรรุ่่�นใหม่่
		
●
ทหารกองประจำำ�การที่่�เป็็นบุุตรหลานเกษตรกร จำำ�นวน  200 ราย จากหน่่วยทหาร
จำำ�นวน 10 แห่่ง ได้้รัับการส่่งเสริิมการพััฒนาความรู้้�และทัักษะด้้านการเกษตรเพื่่�อนำำ�ไปประกอบอาชีีพ
หลัังปลดประจำำ�การ แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จึึงปรัับการฝึึกอบรมเป็็นการสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และวััสดุุการเกษตรเพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมของหน่่วยทหาร
ในพื้้�นที่่�โครงการทหารพัันธุ์์�ดีีของมููลนิิธิิชััยพััฒนาในพระราชานุุเคราะห์์ของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา สยามบรมราชกุุมารีี  และโครงการทำำ�การเกษตรผสมผสานตามหลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง เป็็นการสร้้างทายาทเกษตรรุ่่�นใหม่่ในอนาคต
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2.3.4		ยุุทธศาสตร์์ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตร
		ต่่อสิ่่� งแวดล้้อม

ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ด้้ า นการสร้้ า งการเติิ บ โตบนคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ ทั้้�งด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ 
สิ่่�งแวดล้้อม ธรรมาภิิบาล และความเป็็นหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระหว่่างกัันทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ
อย่่างบููรณาการ ใช้้พื้้�นที่่�เป็็นตััวตั้้�งในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงาน  โดยมีี  4 เป้้าหมายการพััฒนา
ประกอบด้้วย (1) อนุุรัักษ์์และรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรม ให้้คนรุ่่�นต่่อไปได้้
ใช้้อย่่างยั่่�งยืืนมีีสมดุุล (2) ฟื้้�นฟููและสร้้างฐานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมใหม่่ เพื่่�อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพััฒนาสัังคมเศรษฐกิิจของประเทศ (3) ใช้้ประโยชน์์และสร้้างการเติิบโตบนฐาน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมให้้สมดุุลภายใต้้ขีีดความสามารถของระบบนิิเวศ และ (4) ยกระดัับ
กระบวนทัั ศ น์์ เ พื่่� อ กำำ�หนด อนาคตประเทศด้้ า นทรัั พ ยากรธรรมชาติิ  สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และวัั ฒ นธรรม
บนหลัักของการมีีส่่วนร่่วมและธรรมาภิิบาล
กรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตรดำำ� เนิิ น โครงการตามภารกิิ จ ในการสนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น งาน
ตามยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในแผนแม่่บท
และแผนแม่่บทย่่อย ดัังนี้้�
2.3.4.1 แผนแม่่บทประเด็็นการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
‹●›

แผนแม่่ บ ทย่่ อ ยการจัั ด การมลพิิ ษ ที่�่ มีี ผ ลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และสารเคมีี
ในภาคเกษตรทั้้�งระบบให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากลและค่่ามาตรฐานสากล

1) โครงการส่่งเสริิมการหยุุดเผาในพื้้�นที่่�การเกษตร
กรมส่่งเสริิมการเกษตรส่่งเสริิมการหยุุดเผาในพื้้�นที่่�การเกษตรและสร้้างเครืือข่่ายปลอดการเผา
ให้้เข้้มแข็็งและครอบคลุุมพื้้�นที่่�มากขึ้้�น สนัับสนุุนการใช้้ประโยชน์์และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับวััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตร เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลของระบบนิิเวศการเกษตร ฟื้้�นฟููและอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
ให้้เป็็นฐานการผลิิตของภาคการเกษตรได้้อย่่างยั่่�งยืืน  โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเป้้าหมาย
ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร ในพื้้�นที่่�การเกษตรที่่�ประสบปััญหาการเผา จำำ�นวน  16,800 ราย
จำำ�นวน 60 จัังหวััด ผลการดำำ�เนิินงาน มีีเกษตรกร จำำ�นวน 16,895 ราย ได้้รัับความรู้้�การจััดการเศษวััสดุุ
เหลืือใช้้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำำ�ลาย ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการผลิิตจากเดิิมมุ่่�งสู่่�การทำำ�การเกษตร
ปลอดการเผาที่่เ� ป็็นมิติ รกัับสิ่่ง� แวดล้้อม และพััฒนาเกษตรกร
ให้้เป็็นวิิทยากรด้้านการทำำ�การเกษตรปลอดการเผา มีีการ
รวมกลุ่่�มเกิิดเป็็นเครืือข่่ายเกษตรปลอดการเผาเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
การแก้้ไขปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�การเกษตร จำำ�นวน 280 แห่่ง
และร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาคีีในพื้้�นที่่�ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
จัั ด งานรณรงค์์ ใ นท้้ อ งถิ่่� น  เฝ้้ า ระวัั ง  ติิ ด ตามสถานการณ์์
ช่่วงวิิกฤตหมอกควัันในพื้้�นที่่�การเกษตร
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2.4 ผลการดำำ�เนิินงานสำำ �คััญในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
	ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั่่�วโลกมีีมาต่่อเนื่่�อง
ยาวนานกว่่า 2 ปีี ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนในสัังคมทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาคแรงงาน 
ภาคอุุตสาหกรรม ภาคบริิการและการท่่องเที่่ย� ว และภาคเกษตรกรรม ปััญหาที่่เ� กษตรกรไทยต้้องประสบ
ในช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คืือ ปััญหาด้้านการตลาด 
ราคาผลผลิิตตกต่ำำ��  และรายได้้ลดลง กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ดำำ�เนิินการงาน/โครงการตามภารกิิจ
ในการช่่วยเหลืือและเยีียวยาเกษตรกรผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีผลการดำำ�เนิินงาน 
ดัังนี้้�   

2.4.1		 การแก้้ปััญหาสิินค้้าเกษตรในสถานการณ์์โรคระบาด COVID - 19
นโยบายของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ส่ง่ เสริิมให้้เกษตรกรขยายช่่องทาง
การจำำ�หน่่ า ยสิิ นค้้ า ด้้ ว ยระบบออนไลน์์ ม ากขึ้้� น  โดยให้้ เ น้้ น ความซื่่� อ สัั ต ย์์ ต่่ อ ตนเองและผู้้�บริิ โ ภค
ด้้วยการรัักษาคุุณภาพและมาตรฐานสิินค้้าเกษตร กรมส่่งเสริิมการเกษตรจึึงได้้จััดทำำ�โครงการส่่งเสริิม
ตลาดเกษตรออนไลน์์ บนเว็็บไซต์์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์์.com” ซึ่่�งสามารถรองรัับการแสดงผล
ผ่่านมืือถืือหรืือคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อเป็็นแหล่่งรวบรวมสิินค้้าคุุณภาพของเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร
และวิิสาหกิิจชุุมชนในความดููแลของกรมส่่งเสริิมการเกษตร เพื่่�อเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�บริิโภค
รัับทราบและสามารถเลืือกซื้้�อสิินค้้าจากแหล่่งจำำ�หน่่ายได้้ ผลการดำำ�เนิินงาน มีีเกษตรกรที่่�เป็็นสมาชิิก
เว็็บไซต์์ จำำ�นวน 694 ราย สิินค้้าสะสม จำำ�นวน 1,011 รายการ จาก 77 จัังหวััด  ยอดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ตามช่่องทางออนไลน์์ของเกษตรกรสะสมจากวัันเก็็บข้้อมููลวัันที่่� 27 เมษายน 2563 - 3 ตุุลาคม 2564
(75 สััปดาห์์) รวมเป็็นเงิิน 289,660,194 บาท
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2.4.2		 โครงการตู้้�เย็็นข้้างบ้้านต้้านภััย COVID - 19 ภายใต้้ความร่่วมมืือ
		กัับกลุ่่�มเพื่่อ
� นเฉลิิมชััย กรมส่่งเสริิมการเกษตร บริิษััท อีีสท์์ เวสท์์ ซีีด
		 จำำ�กััด และบริิษััทเจีียไต๋๋เมล็็ดพัันธุ์์� จำำ�กัด
ั
ดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 โดยได้้สนัับสนุุนเมล็็ดพันธุ์์�พืื
ั ชผัักสวนครััว เช่่น ผัักบุ้้�ง
กวางตุ้้�ง คะน้้า แตงกวา กะเพรา และพริิกขี้้หนู
�  จำ
ู ำ�นวน 300,000 รายต่่อชุุด ให้้แก่่เกษตรกรและประชาชน
ทั่่�วไปที่่สน
� ใจทำำ�การเกษตรในการปลููกพืืชผัักสวนครััวและได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่่�งได้้ลงทะเบีียนผ่่าน www.doae.go.th เพื่่�อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์์ ใ นระยะเวลาอัั น รวดเร็็ ว  มีีพืืชอาหารบริิ โ ภคสามารถดำำ� รงชีีวิิ ต อยู่่�ได้้
ด้้วยการพึ่่�งพาตนเอง

2.4.3		 โครงการฝึึกอาชีีพระยะสั้้� นกัับกรมส่่ งเสริิมการเกษตร
		 (Do It From Home)
จััดทำำ�  FacebookFanpage “Do It From Home
DOAE” (fb.me/DoItFromHomeDOAE) ที่่�สามารถรองรัั บ
การใช้้ บ ริิ ก ารออนไลน์์  ผ่่ า นคอมพิิ ว เตอร์์ หรืื อโทรศัั พ ท์์ มืื อถืือ
Smartphone เพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนหรืือผู้้�ที่่� สน ใจด้้ า นการเกษตร
เข้้ามาศึึกษาเรีียนรู้้�ด้้านการเกษตรและฝึึกอาชีีพภาคการเกษตร
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ระยะสั้้�น ผ่่านสื่่�อ Infographic Motion Graphic และคลิิปวีีดิิโอสั้้�น  ผลการดำำ�เนิินงาน  Facebook
Fanpage มีีจำำ�นวน  123 เรื่่�อง แบ่่งเป็็น วิิธีีการปลููกพืืช การดููแล  และเกร็็ดความรู้้�ด้้านการเกษตร
จำำ�นวน  58 เรื่่�อง และการแปรรููป จำำ�นวน  65 เรื่่�อง มีีผู้้�คนเข้้าถึึงประมาณ 424,011 คน  ซึ่่�งเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วม เช่่น  การแชร์์และการคอมเมนต์์ รวม 53,768 คน มีีผู้้�ติิดตาม จำำ�นวน  13,089 คน 
และผู้้�กดถููกใจ 13,322 คน และผลิิตสื่่�อที่่�ใช้้ในการถ่่ายทอดความรู้้�ที่่�เป็็นคลิิปวิดีีิ โอ จำำ�นวน 38 เรื่่�อง

2.4.4 การแก้้ ไ ขปัั ญหาของกลุ่่�มเกษตรกรและผู้้�ส่่ ง ออกกล้้ ว ยไม้้
		อัันเนื่่อ
� งมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
		 โคโรนา 2019 (COVID - 19)
กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ปลูู ก กล้้ ว ยไม้้ แ ละผู้้�ส่่ ง ออกกล้้ ว ยไม้้ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้รัับผลกระทบเกิิดการขาดสภาพคล่่องทางการเงิิน  ซึ่่�งต้้องการ
ความช่่วยเหลืือด้้านสิินเชื่่�อ กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ประสานงานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องช่่วยเหลืือ
และสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ เช่่น  ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร ขอความร่่วมมืือหน่่วยงาน
ราชการและรััฐวิิสาหกิิจส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้กล้้วยไม้้ไทยในโอกาสต่่าง ๆ ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือ กัับบริิษััท เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด  (มหาชน) เพื่่�อให้้เกษตรกรปลููกกล้้วยไม้้
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้รัับส่่วนลดการส่่งสิินค้้าทัันทีีร้้อยละ 10
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2.4.5		 โครงการเยีียวยาเกษตรกรชาวสวนลำำ�ไย ปีี 2563
ดำำ�เนิินการตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่อ� วัันที่่� 25 สิิงหาคม 2563 เพื่่อ� ช่่วยเหลืือเกษตรกรชาวสวน
ลำำ�ไยให้้สามารถฟื้้นฟู
� กู ารผลิิตลำำ�ไยที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบทั้้�งด้้านการผลิิตและการตลาด เนื่่อ� งจากสภาพอากาศ
ที่่�แปรปรวนและการเผชิิญภััยแล้้งต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ผลผลิิตลำำ�ไยไม่่มีีคุุณภาพตามที่่�ตลาดต้้องการ และจาก
สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่่งผลกระทบต่่อตลาดการส่่งออก
ลำำ�ไยไปสาธารณรััฐประชาชนจีีน ผู้้�ประกอบการจีีนไม่่สามารถเดิินทางมารัับซื้้�อลำำ�ไยในประเทศไทยได้้ โดยมีี
เป้้าหมายช่่วยเหลืือเกษตรกรชาวสวนลำำ�ไย ปีี 2563 ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร
ภายในวัันที่่� 15 กัันยายน 2563 ทุุกครััวเรืือน ประมาณ 200,000 ครััวเรืือน พื้้�นที่่�ไม่่เกิิน 1,200,000 ไร่่
และเป็็นพื้้�นที่่�ลำำ�ไยที่่�ให้้ผลผลิิตแล้้ว (อายุุต้้นลำำ�ไยตั้้�งแต่่ 5 ปีี ขึ้้�นไป) โดยให้้ความช่่วยเหลืือในอััตราไร่่ละ
2,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 25 ไร่่ ผลการดำำ�เนิินงาน จััดส่่งรายชื่่อ� เกษตรกรให้้ธนาคารเพื่่อ� การเกษตร
และสหกรณ์์การเกษตรและเกษตรกรได้้รัับเงิินแล้้ว จำำ�นวน 201,663 ราย วงเงิิน 2,854,955,650 บาท

2.4.6		 โครงการที่�่มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฟื้้� นฟูู เศรษฐกิิจและสัั งคมที่�่ได้้รัับ
		 ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
คณะรััฐมนตรีีได้้ออกพระราชกำำ�หนดให้้อำำ�นาจกระทรวงการคลัังกู้้�เงิินเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
เยีียวยา และฟื้้นฟู
� เู ศรษฐกิิจและสัังคมที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 วงเงิินไม่่เกิิน  1 ล้้านล้้านบาท ประกาศ ณ วัันที่่� 18 เมษายน 2563 เพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือ
เยีียวยาประชาชนที่่� ได้้ รัั บผลกระทบทั้้� งกลุ่่�มประกอบอาชีีพอิิ สระ เกษตรกร และกลุ่่�มเปราะบาง
กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้จัดทำ
ั ำ�ข้อ้ เสนอแผนงาน/โครงการที่่มีีวั
� ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ฟื้้นฟู
� เู ศรษฐกิิจและสัังคม
ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 และได้้ ดำำ� เนิิ น การโครงการ
ที่่�ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะรััฐมนตรีี จำำ�นวน  14 โครงการ จาก 2 แหล่่งงบประมาณ คืือ 1) เงิินกู้้�
ตามพระราชกำำ�หนดให้้อำำ�นาจกระทรวงการคลัังกู้้�เงิินเพื่่�อแก้้ไขปััญหา เยีียวยาและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ
และสัังคม ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 
12 โครงการ และ 2) งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่่าใช้้จ่่าย
ในการบรรเทา แก้้ไขปััญหา และเยีียวยาผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
จำำ�นวน 2 โครงการ โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
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2.4.6.1 โครงการภายใต้้เงิินกู้้�ตามพระราชกำำ�หนดให้้อำำ�นาจกระทรวงการคลััง
		กู้้�เงิินเพื่่� อแก้้ไขปัั ญหา เยีียวยาและฟื้้� นฟูู เศรษฐกิิจและสัั งคม ที่่�ได้้รัับ
		 ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
		 จำำ�นวน 12 โครงการ
‹●›

โครงการพััฒนาธุุรกิิจบริิการดิินและปุ๋๋�ยเพื่่�อชุุมชน (One Stop Service)

การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการผลิิตสิินค้้าเกษตรของไทย
การผลิิตต้้องอาศััยปุ๋๋�ยเคมีีซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญเพื่่�อการผลิิตสิินค้้าให้้ได้้ทั้้�งปริิมาณและคุุณภาพ เกษตรกร
ที่่�ใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููง จึึงจำำ�เป็็นต้้องสร้้างความเข้้มแข็็งและพึ่่�งพาตนเองให้้แก่่เกษตรกร
ในการจััดหาปุ๋๋�ยที่่�มีีคุุณภาพใช้้ในชุุมชน  และส่่งเสริิมให้้เกษตรกรใช้้ปุ๋๋�ยถููกต้้องตามความอุุดมสมบููรณ์์
ของดิินและชนิิดพืืช โดยมีีศููนย์จั์ ดั การดิินปุ๋๋ย� ชุุมชน (ศดปช.) เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่อ� นขยายผลการใช้้ปุ๋๋ย�
ตามค่่าวิิเคราะห์์ดินิ ไปสู่่�ชุุมชน ซึ่่ง� โครงการมุ่่�งเน้้นให้้เกษตรกรประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการ
วิิเคราะห์์ดินิ และใช้้ปุ๋๋ย� ตามค่่าวิิเคราะห์์ดินิ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุนุ การผลิิต และพััฒนา ศดปช.
ที่่�มีีศัักยภาพให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจในการจััดหาปุ๋๋�ยที่่�มีีคุุณภาพใช้้ในชุุมชน  โดยมีีเป้้าหมาย ถ่่ายทอด
ความรู้้�ให้้เกษตรกรที่่�เป็็นสมาชิิกศููนย์์จััดการดิินปุ๋๋�ยชุุมชน (ศดปช.) จำำ�นวน 107,000 ราย ใน 394 ศููนย์์  
63 จัังหวััด ผลการดำำ�เนิินงาน สมาชิิกของศููนย์์ดิินปุ๋๋�ยชุุมชน (ศดปช.) แปลงใหญ่่ และเกษตรกรทั่่�วไปนำำ�
ความรู้้�ไปปฏิิบััติิ จำ�น
ำ วน 108,036 ราย ลดต้้นทุุนการผลิิตได้้ร้้อยละ 36.91 คิิดเป็็นมููลค่่า 244 ล้้านบาท
มีีปริิมาณการใช้้ปุ๋๋�ย 120,294.75 ตััน ในพื้้�นที่่� 1,335,160.61 ไร่่ ซึ่่�งลดลงเหลืือ 61,247.38 ตััน สำำ�หรัับ
การให้้บริิการในเชิิงธุุรกิิจมีีศููนย์์จััดการดิินปุ๋๋�ยชุุมชนจดทะเบีียนขายปุ๋๋�ยครบทั้้�ง 394 ศููนย์์ ให้้บริิการ
ตรวจวิิเคราะห์์ดิินและให้้คำำ�แนะนำำ�การจััดการดิินและปุ๋๋�ยให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน  114,041 ราย
จำำ�หน่่ายแม่่ปุ๋๋�ย จำำ�นวน 82,109 กระสอบ (คิิดเป็็นร้้อยละ 173.67 เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนปุ๋๋�ยที่่�สนัับสนุุน)
ให้้บริิการผสมปุ๋๋�ย จำำ�นวน  4,099,909 กิิโลกรััม (คิิดเป็็นร้้อยละ 173.43
เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณปุ๋๋�ยที่่�สนัับสนุุน) และเพิ่่�มการจ้้างงาน  2,609 คน 
ทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีรายได้้จากการที่่ชุ� มุ ชนดำำ�เนิินธุรุ กิิจบริิการดิินและปุ๋๋�ย
มีีทุุนหมุุนเวีียน 43 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการพััฒนาธุุรกิิจ

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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โครงการยกระดัับแปลงใหญ่่ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด (ด้้านพืืช)

การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมุ่่�งเน้้นการกระตุ้้�นให้้เกิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในท้้องถิ่่�น  เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและพััฒนา
ศัักยภาพการผลิิตต่่อยอดของเดิิมให้้ดีีขึ้้�น  เน้้นการผลิิตในรููปแบบเกษตรสมััยใหม่่ เกษตรอััจฉริิยะ
เกษตรแปลงใหญ่่ เกษตรแม่่นยำำ�ที่มีี่� การนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่เ� หมาะสมมาประยุุกต์์ใช้้ มีีการสร้้าง
ความร่่วมมืือการบริิหารจััดการที่่�เชื่่�อมโยงตลอดห่่วงโซ่่ การปรัับระบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
โดยการนำำ�หลักั เกษตรสมััยใหม่่ร่ว่ มกัับการเชื่่อ� มโยงตลาด จะก่่อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการผลิิต โครงการ
จึึงมุ่่�งเน้้นให้้เกษตรกรนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�มีีความหลากหลายมาประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนา
ศัักยภาพความเข้้มแข็็งในการบริิหารจััดการแปลงใหญ่่ และสร้้างโอกาสในการเพิ่่�มคุุณภาพผลผลิิต
และผลตอบแทนจากการผลิิต เป้้าหมายแปลงใหญ่่ที่่�เสนอความต้้องการรัับการสนัับสนุุนงบประมาณ
จำำ�นวน  1,065 แปลง ผลการดำำ�เนิินงาน มีีแปลงใหญ่่ (ด้้านพืืช) เข้้าร่่วมโครงการ 1,065 แปลง
และได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจากโครงการครบทุุกแปลง

‹●›

โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้บููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานในสัังกััด  โดยน้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงและเกษตรทฤษฎีีใหม่่มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานโครงการ
เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019
บรรเทาปััญหาการว่่างงาน และสร้้างความมั่่�นคงในการเป็็นแหล่่งผลิิตอาหาร โดยกรมส่่งเสริิมการเกษตร
รัั บผิิ ดชอบในกิิ จกรรมส่่ งเสริิ มองค์์ ความรู้้�และ
สนัับสนุุนปัจจั
ั ยั การผลิิตในการทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่
ด้้านพืืชให้้เหมาะสมตามสภาพพื้้�นที่่� และจััดตั้้�ง
กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่ตำำ�บลต้้นแบบ เป้้าหมาย
คืือ สนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตตามแผนการผลิิต
ของเกษตรกร จำำ�นวน 24,241 ราย ภายหลัังจาก
กรมพัั ฒ นาที่่� ดิิ น ได้้ ขุุ ดบ่่ อ และปรัั บ ปรุุ ง ดิิ น
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เรีียบร้้อยแล้้ว ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกรได้้รัับความรู้้�และปััจจััยการผลิิตในการทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่
(ด้้านพืืช) ตามแผนการผลิิต จำำ�นวน  22,338 ราย ซึ่่�งได้้แก่่ กิ่่�งพัันธุ์์�ไม้้ผล  ไม้้ยืืนต้้น  (ไม้้ที่่�ให้้ผลผลิิต)
และเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชผัักสมุุนไพร ร่่วมบููรณาการจััดตั้้�งกลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่ตำ�ำ บลต้้นแบบ จำำ�นวน 25 กลุ่่�ม
ใน 22 จัังหวััดพื้้�นที่่�ภาคกลาง เพื่่�อรวมกัันผลิิตและเชื่่�อมโยงตลาดผลัักดัันสู่่�วิิสาหกิิจชุุมชนที่่พึ่่� �งตนเองได้้
สิินค้้าหลัักของกลุ่่�ม เช่่น พืืชผัักสวนครััว ข้้าว ไม้้ผล สมุุนไพร กล้้วย ข่่า ตะไคร้้ แปรรููปกล้้วย
หม่่อนทานผลสด ปลานิิล  ฯลฯ ทั้้�งนี้้� ได้้สนัับสนุุนงบประมาณรายจ่่ายในการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต
ให้้แก่่เกษตรกรที่่�เกิินจากมติิคณะรััฐมนตรีี จำำ�นวน 3,702 ราย ใน 10 จัังหวััด
‹●› โครงการเสริิมศัักยภาพกิิจกรรมเครืือข่่ายเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ (Young Smart Farmer)
	ต่่อยอดธุุรกิิจเกษตร

มาตรการยัับยั้้�งการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ของรััฐบาล  โดยการปิิดสถานที่่�
ที่่� มีีป ระชาชนหนาแน่่ น  ซึ่่� ง บริิ ษัั ท เอกชนต้้ อ งปิิ ดกิิ จ การส่่ ง ผลให้้ ลูู ก จ้้ า งและแรงงานจํํานวนมาก
ต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การว่่างงานและเดิินทางกลัับภููมิลํํิ าเนา ดัังนั้้�น จึงึ ต้้องฟื้้นฟู
� เู ศรษฐกิิจท้อ้ งถิ่่น� และชุุมชน
ผ่่านการดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อสร้้างงานและสร้้างรายได้้ ซึ่่�งสำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดเพชรบููรณ์์ได้้ส่่งเสริิม
การพััฒนาต่่อยอดกิิจกรรมเครืือข่่าย Young Smart Farmer และพััฒนากิิจกรรมด้้านผลิิตพืืชด้้วยระบบ
ผลิิตพืืชแบบโรงเรืือนอััจฉริิยะ โดยมีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�แก่่เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ (Young Smart Farmer)
จำำ�นวน 100 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ได้้รัับความรู้้�การใช้้เทคโนโลยีีการผลิิต/การตลาด
ภาคการเกษตรสมััยใหม่่ ระบบการผลิิตพืืช “โรงเรืือนอััจฉริิยะ”และปััจจััยการผลิิต จำำ�นวน  100 ราย
มีีโรงเรืือนพร้้อมติิดตั้้�งระบบ จำำ�นวน  12 โรงเรืือน ศููนย์์รวบรวม/จำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ได้้รัับ
การพััฒนา จำำ�นวน 1 จุุด และจััดตลาดจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ จำำ�นวน 3 ครั้้�ง
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‹●› โครงการส่่ งเสริิ ม การปลูู ก ผัั ก สวนครัั ว อย่่ า งปลอดภัั ย และส่่ งเสริิ ม การใช้้
	สารจากธรรมชาติิกระตุ้้�นภููมิคุ้้�
ิ มกัันพืืช

การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ทำำ�ให้้เกษตรกรขาดรายได้้จากการประกอบ
อาชีีพทางการเกษตร สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดเพชรบููรณ์์ได้้ส่่งเสริิมการปลููกผัักสวนครััวและส่่งเสริิม
การใช้้สารธรรมชาติิกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันพืืช (สารนวััตกรรมไทย) ตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
โดยมีีเป้้าหมาย ถ่่ายทอดความรู้้�เกษตรกร จำำ�นวน 1,100 ราย ผลการดำำ�เนิินงานเกษตรกรได้้รัับความรู้้�
การปลููกพืืชผัักที่่�ถููกวิิธีีและปลอดภััย จำำ�นวน 1,100 ราย

‹●›

โครงการส่่ งเสริิ ม การเพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพการผลิิ ต และเพิ่่� ม มูู ล ค่่ า มะพร้้ า ว
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน อำำ�เภอบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง

การระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 ทำำ� ให้้ ภ าคการเกษตรเกิิ ด การหยุุ ด ชะงัั ก
มีีความจำำ� เป็็ นต้้ อ งฟื้้� นฟูู พัั ฒ นาสิิ นค้้ า เกษตรในท้้ อ งถิ่่� น ให้้ มีี ความหลากหลายตลอดห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน 
จัังหวััดระยองเป็็นจังั หวััดที่มีีชื่
่� อ่� เสีียงในด้้านการท่่องเที่่ย� วเชิิงเกษตรระดัับโลก โดยเฉพาะการเที่่ย� วชมสวน
และรัั บ ประทานบุุ ฟ เฟต์์ ผ ลไม้้ และอำำ� เภอบ้้ า นฉาง
เป็็ นอำำ� เภอที่่� มีี การปลูู ก มะพร้้ า วมากเป็็ นอัั นดัั บ ที่่� 2
ของจัั ง หวัั ด ระยอง สำำ�นัั ก งานเกษตรจัั ง หวัั ด ระยอง
สนัับสนุุนให้้เกษตรกรและประชาชนในพื้้�นที่่�มีีรายได้้
ภายหลัังสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 จึึงส่่งเสริิมให้้มีีเกษตรกรของอำำ�เภอ
บ้้านฉางผลิิตและเพิ่่�มมููลค่า่ มะพร้้าวตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทาน 
โดยมีีเป้้าหมายสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตให้้แก่่เกษตรกร
จำำ�นวน 65 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รัับการ
สนัับสนุุนปััจจััยการผลิิตในการป้้องกัันและกำำ�จััดศััตรูู
มะพร้้าวแก่่ การผลิิตมะพร้้าวสัับ การแปรรููปน้ำำ��มััน
มะพร้้ า วสกัั ด เย็็ น  การแปรรูู ป ไม้้ ก วาดทางมะพร้้ า ว
การแปรรููปเครื่่�องสำำ�อาง (สบู่่�/แชมพูู/โลชั่่�น) รวม 65 ราย
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โครงการพััฒนาคุุณภาพการผลิิตสิิ นค้้าเกษตร

จัั ง หวัั ดสตูู ลมีีป ระชากรส่่ ว นใหญ่่ ป ระกอบการอาชีีพ
ทางการเกษตรแต่่เมื่่�อเกิิดการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ทำำ�ให้้เกษตรกรขาดรายได้้จากการประกอบอาชีีพ สำำ�นัักงาน
เกษตรจัังหวััดสตููลจึึงส่่งเสริิมการปลููกพืืชทางเลืือกที่่�มีีแนวโน้้ม
เป็็นพืืชที่่�มีีความสำำ�คััญทางเศรษฐกิิจที่่�สร้้างรายได้้ให้้กัับเกษตรกร
เช่่น ข้้าวโพดหวาน  แตงโม และกล้้วยหอมทอง โดยมีีเป้้าหมาย
ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรใน 6 อำำ�เภอของจัังหวััดสตูล 
ู ได้้แก่่
อำำ�เภอละงูู ทุ่่�งหว้้า ท่่าแพ ควนโดน ควนกาหลง และอำำ�เภอมะนััง
รวม 1,405 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รับั ความรู้้�และปััจจัยั
การผลิิ ต ข้้ า วโพดหวาน  กล้้ ว ยหอมทอง จำำ�ป าดะ และแตงโม
จำำ�นวน 1,405 ราย และแปลงข้้าวโพดหวานได้้รัับการตรวจรัับรอง
มาตรฐาน GAP จำำ�นวน 85 แปลง
‹●›

โครงการส่่ งเสริิมและพััฒนาการผลิิตผัักปลอดภััย

จัังหวััดสตููลมีีประชากรส่่วนใหญ่่ประกอบการอาชีีพทางการเกษตรแต่่เมื่่�อเกิิดการระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ทำำ�ให้้เกษตรกรขาดรายได้้จากการประกอบอาชีีพ และเนื่่อ� งจากปััจจุบัุ นั
ตลาดและผู้้�บริิโภคของจัังหวััดสตููลมีีแนวโน้้มการบริิโภคสิินค้้าเกษตรที่่�มีีความปลอดภััยเพิ่่�มมากขึ้้�น 
โดยเฉพาะพืืชผััก แต่่ผลผลิิตพืืชผัักปลอดภััยมีีไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดและผู้้�บริิโภคที่่�มีี
แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดสตููลจึึงส่่งเสริิมการผลิิตผัักปลอดภััย โดยมีีเป้้าหมายถ่่ายทอด
ความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรใน 7 อำำ�เภอของจัังหวััดสตููล ได้้แก่่ อำำ�เภอเมืืองสตููล ละงูู ทุ่่�งหว้้า ท่่าแพ ควนโดน 
ควนกาหลง และอำำ�เภอมะนััง รวม 390 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รัับความรู้้�และปััจจััยการผลิิต
ผัักปลอดภััย และผัักบนกระเบื้้�อง จำำ�นวน 175 ราย วิิสาหกิิจชุมุ ชนกลุ่่�มปลููกผัักปลอดสารพิิษบ้้านห้้วยไทร
ปลููกผัักปลอดสารพิิษอำำ�เภอทุ่่�งหว้้า และเศรษฐกิิจพอเพีียงบ้้านหนองนกยููงได้้รับั การสนัับสนุุนปัจจั
ั ยั การผลิิต
จำำ�นวน 215 ราย และแปลงผัักได้้รัับการตรวจรัับรองมาตรฐาน GAP จำำ�นวน 140 แปลง
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‹●›

โครงการส่่ งเสริิมการผลิิตพืืชสมุุนไพร

จัั ง หวัั ดสตูู ลมีีป ระชากรส่่ ว นใหญ่่
ประกอบการอาชีีพทางการเกษตรแต่่ เ มื่่� อ เกิิ ด
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ทำำ�ให้้เกษตรกรขาดรายได้้จากการประกอบอาชีีพ
และเนื่่� อ งจากจัั ง หวัั ดสตูู ลมีีส ภาพภูู มิิ อ ากาศ
ความเหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโตของสมุุนไพร
หลายชนิิด  เช่่น ขมิ้้�นชััน ขิิง และไพล  เป็็นต้้น 
จึึ ง สามารถปลูู ก เป็็ นพืื ชเสริิ ม รายได้้ ใ ห้้ กัั บ
เกษตรกรในพื้้� นที่่� ส วนยางพารา ปาล์์ ม น้ำำ��มัั น 
สวนผลไม้้และบริิเวณหลัังบ้้านได้้ สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดสตููล
จึึงส่่งเสริิมการผลิิตสมุุนไพร โดยมีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่
เกษตรกร ใน 3 อำำ�เภอ ของจัังหวััดสตูล อำ
ู ำ�เภอควนโดน ควนกาหลง
และอำำ�เภอมะนััง รวม 63 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รัับ
ความรู้้�และปััจจัยั การผลิิตและการแปรรููปสมุุนไพร จำำ�นวน 63 ราย
‹●›

โครงการส่่ งเสริิมการผลิิตกาแฟ

จัั ง หวัั ดสตูู ล เป็็ นจัั ง หวัั ดที่่� มีี เศรษฐกิิ จ ด้้ า นการเกษตรฐานแคบที่่� พึ่่� ง พากัั บ พืืชเศรษฐกิิ จ
เชิิงเดี่่�ยวบางชนิิด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งยางพาราและปาล์์มน้ำำ��มัน 
ั ในปััจจุุบัันการปลููกพืืชเศรษฐกิิจดัังกล่่าว
ประสบปััญหาความเสี่่ย� งทางด้้านราคาซึ่่ง� มีีแนวโน้้มลดลงในระยะยาว มีีผลกระทบทำำ�ให้้เกษตรกรมีีรายได้้
ที่่ลดล
� ง การเกิิดการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 เป็็นการซ้ำำ��เติิมด้้านเศรษฐกิิจให้้ชุมุ ชนเกษตร
มากยิ่่�งขึ้้�น  กาแฟเป็็นพืืชอีีกชนิิดหนึ่่�งที่่�มีีโอกาสเป็็นอย่่างมากในการพััฒนาเพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการสร้้าง
รายได้้ให้้กัับเกษตรกร สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดสตููลจึึงได้้พััฒนาระบบการผลิิตกาแฟของเกษตรกร
และขยายพื้้�นที่่�การปลููกในพื้้�นที่่�ให้้เพีียงพอกัับความต้้องการในจัังหวััด  โดยมีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�
แก่่เกษตรกรใน 5 อำำ�เภอ ของจัังหวััดสตูล 
ู ได้้แก่่ อำำ�เภอเมืืองสตููล ควนกาหลง ควนโดน ละงูู และอำำ�เภอมะนััง
รวม 150 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รัับความรู้้�และปััจจััยการผลิิตกาแฟ จำำ�นวน 150 ราย
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โครงการส่่ งเสริิมการปลููกผัักปลอดภััยเชิิงการค้้าในกลุ่่�มเกษตรกรรุ่่�นใหม่่

การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ส่่งผลกระทบในห่่วงโซ่่การผลิิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะพืืชผััก ทำำ�ให้้เกษตรกรมีีช่่องทางการจำำ�หน่า่ ยสิินค้า้ น้้อยลง ส่่งผลต่่อรายได้้ที่ลดล
่� งของเกษตรกร
สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดสตููลจึึงส่่งเสริิมให้้เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ปลููกผัักแบบยกแคร่่ซึ่่�งสามารถผลิิตผัักได้้
ตลอดทั้้�งปีี โดยมีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�แก่่เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ (Young Smart Farmer) ใน  7 อำำ�เภอ
ของจัังหวััดสตูล 
ู ได้้แก่่ อำำ�เภอเมืืองสตููล ละงูู ทุ่่�งหว้้า ท่่าแพ ควนโดน ควนกาหลง และอำำ�เภอมะนััง จำำ�นวน 
50 ราย ผลการดำำ�เนิินงานเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ได้้รับั ความรู้้�และปััจจัยั การผลิิตพืืชผัักปลอดภััย จำำ�นวน 50 ราย

‹●›

โครงการส่่ งเสริิมฟื้้� นฟูู การผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าวแท้้ เพื่่�อพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่�ย
่ ว
เชิิงเกษตร

จัั ง หวัั ดสมุุ ท รสงครามมีีพื้้� นที่่� เ หมาะสมในการปลูู ก มะพร้้ า วซึ่่� ง เป็็ นพืื ชเศรษฐกิิ จที่่� สำำ�คัั ญ
และอาชีีพการทำำ�สวนมะพร้้าวเป็็นอาชีีพดั้้�งเดิิมของจัังหวััด โดยเกษตรกรจะจำำ�หน่า่ ยผลผลิิตทั้้�งในรููปของ
ผลสดและผลิิตภััณฑ์์แปรรููป ปัจจุ
ั บัุ นั เกษตรกรที่่ทำ� ำ�อาชีีพการทำำ�น้ำำ��ตาลมะพร้้าวลดลงเนื่่อ� งจากรายได้้ไม่่คุ้้�มค่่า
สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดสมุุทรสงครามจึึงพััฒนาศัักยภาพด้้านการจััดการสวนมะพร้้าวให้้ได้้มาตรฐาน
และสนัับสนุุนให้้ชุุมชนมีีความพร้้อมในการปรัับตััวเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวตามวิิถีีใหม่่ (New Normal)
โดยมีีเป้้าหมายถ่่ายทอดความรู้้�แก่่เกษตรกรใน 3 อำำ�เภอ ในพื้้�นที่จั่� งั หวััดสมุทุ รสงคราม ได้้แก่่ อำำ�เภอเมืือง
สมุุทรสงคราม อััมพวา และอำำ�เภอบางคนทีี รวม 200 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รับั ความรู้้�การผลิิต
น้ำำ��ตาลมะพร้้าวแท้้คุุณภาพและวััสดุุต้้นแบบ จำำ�นวน 200 ราย มีีความรู้้�การผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าวแท้้ในรููปแบบ
ก้้อน ผง และไซรััป จำ�น
ำ วน 40 ราย ได้้รัับการสนัับสนุุนวััสดุุ/อุุปกรณ์์ในการแปรรููป จำ�น
ำ วน 20 กลุ่่�ม
และจุุดผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าวแท้้พััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร จำำ�นวน 5 จุุด
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2.4.6.2 โครงการที่่�ได้้รัับงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		 งบกลาง รายการค่่าใช้้จ่า่ ยในการบรรเทา แก้้ไขปัั ญหา และเยีียวยาผู้้�ได้้รับ
ั
		 ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 จำำ�นวน 2 โครงการ
‹●›

โครงการโรงเรืือนเพาะเห็็ดอััจฉริิยะ

การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 มีีผลกระทบ
กัับวิิสาหกิิจชุุมชนฟาร์์มเห็็ดบ้้านดงน้ำำ��ฉ่่า ซึ่่�งดำำ�เนิินการกิิจการ
เพาะเห็็ ด โดยใช้้ แรงงานของสมาชิิ ก และคนในชุุ ม ชนเป็็ นหลัั ก
ในการผลิิตก้้อนเชื้้�อเห็็ดและเปิิดดอกเอง สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด
สระบุุรีีจึึงต้้องดำำ�เนิินการต่่อยอดจากกิิจกรรมเดิิมของกลุ่่�มที่่�ได้้
ดำำ� เนิิ น การอยู่่�ก่่ อ นแล้้ ว และพัั ฒ นาระบบการผลิิ ต ให้้ ทัั นสมัั ย
มีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ โดยมีีเป้้ า หมายถ่่ า ยทอดความรู้้�ให้้ แ ก่่ ส มาชิิ ก
กลุ่่�มวิิสากิิจชุมุ ชน จำำ�นวน 50 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกรได้้รับั
ความรู้้�และปััจจััยการผลิิต จำำ�นวน 50 ราย และมีีโรงเรืือนเพาะเห็็ด
อััจฉริิยะสำำ�หรัับเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ของชุุมชน จำำ�นวน 4 โรงเรืือน
‹●›

โครงการส่่ งเสริิมการปลููกพืืชเพื่่� อเพิ่่� มศัั กยภาพ
การผลิิตสิิ นค้้าเกษตร

จัังหวััดสมุุทรสงครามเป็็นเมืืองรองที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมากที่่�มาพัักค้้างและซื้้�อของฝาก
จำำ�นวนมากในช่่วงวัันหยุุด  แต่่เมื่่�อมีีการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ทำำ�ให้้เกษตรกร
ไม่่สามารถจำำ�หน่า่ ยผลผลิิตไม้้ผลได้้ ดังั นั้้�น เพื่่อ� เป็็นการบรรเทาปััญหาทางด้้านการเกษตรทั้้�งระยะสั้้น� และ
ระยะยาว สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดสมุทุ รสงครามจึึงส่่งเสริิมการปลููกพืืชสมุุนไพรที่่�มีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งใช้้
บริิโภคเป็็นพืืชแซมในแปลงไม้้ผล ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้ในช่่วง 3 - 4 เดืือน และสามารถปลููกต่่อเนื่่�องได้้อีีกโดย
เก็็บพัันธุ์์�ไว้้ปลูกู และส่่งเสริิมการปลููกทุุเรีียนเป้้นพืืชแซมในแปลงไม้้ผลอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� โดยมีี
เป้้าหมาย ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน 50 ราย ผลการดำำ�เนิินงาน เกษตรกร จำำ�นวน 50 ราย
ได้้รัับความรู้้�และปััจจััยการผลิิตในการปลููกพืืชแซมเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
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2.4.7		 โครงการแบ่่งปัั นน้ำำ��ใจ เกษตรไทยสู้้�ภััยโควิิด – 19
จััดซื้้�อผลผลิิตทางการเกษตร เช่่น 
ผัักและผลไม้้ จากเกษตรกรในจัังหวััดนนทบุุรีี 
ปทุุมธานีี นครปฐม อุุทััยธานีี ลำำ�พููน นครราชสีีมา
และจัั ง หวัั ดส ระแก้้ ว  จากงบประมาณของ
กลุ่่�มเพื่่�อนเฉลิิมชััยที่่�ให้้การสนัับสนุุนและได้้รัับ
จากภาคีีเครืือข่่ายของสำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด 
และภาคเอกชนที่่� สนัั บ สนุุ นสิิ นค้้ า เกษตร
ผลิิตภััณฑ์์แปรรููป ขนม และผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�ม
เพื่่� อสนัั บสนุุ นการปฏิิ บััติิ งานของบุุ คลากรทางการแพทย์์ เจ้้ าหน้้ าที่่� ในการดูู แลผู้้�ป่่ วยติิ ดเชื้้� อไวรัั ส
โคโรนา 2019 ของโรงพยาบาล สถานที่่บ� ริิการฉีีดวััคซีีน โรงครััวพระราชทานในสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี วััดปทุุมวนารามราชวรวิิหาร และตู้้�ปัันสุุขในเขต
กรุุงเทพมหานคร ปริิมณฑล และต่่างจัังหวััด จำำ�นวน 31 แห่่ง รวม 49 ครั้้�ง

2.4.8		 โครงการผลิิตขยายต้้นพัันธุ์์�ฟ้้าทะลายโจร
รััฐบาลสนัับสนุุนให้้ใช้้พืืชสมุุนไพรฟ้้าทะลายโจรบรรเทาอาการเจ็็บป่่วยของผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 โดยเฉพาะผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ที่่� มีี อาการไม่่ รุุ น แรงในเบื้้� อ งต้้ น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
จึึงได้้มอบหมายให้้กรมส่่งเสริิมการเกษตรจััดทำำ�โครงการผลิิตขยายต้้นพัันธุ์์�ฟ้้าทะลายโจร เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้แก่่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่่�วไปใช้้ฟ้้าทะลายโจรเป็็นยาสามััญประจำำ�บ้้าน  โดยมีีเป้้าหมาย
ให้้ศูนย์
ู ป์ ฏิิบัติั กิ าร ซึ่่ง� เป็็นหน่ว่ ยงานส่่วนกลางที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในภููมิภิ าค จำำ�นวน 29 แห่่ง ผลิิตต้้นพันธุ์์�ฟ้
ั า้ ทะลายโจร
จำำ�นวน  2,000,000 ต้้น  ผลการดำำ�เนิินงาน ศููนย์์ปฏิิบััติิการ จำำ�นวน  29 แห่่ง ผลิิตและกระจาย
ต้้นพัันธุ์์�ฟ้้าทะลายโจร กว่่า 1,900,000 ต้้น สำ�หรั
ำ ับให้้บริิการแก่่เกษตรกรและประชาชนทั่่�วไปที่่�เข้้ามาใช้้
บริิการ และส่่งให้้สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดเพื่่�อแจกจ่่ายให้้ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
สิินค้้าเกษตรและศููนย์์เครืือข่่ายทั้้�ง 77 จัังหวััด
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2.5 ผลการดำำ�เนิินงานในการสนัับสนุุนภารกิิจองค์์กร
ดำำ� เนิิ น งานตามบทบาทภารกิิ จ ในการให้้ บ ริิ ก ารทางการเกษตร สนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น งาน
ขององค์์กร ซึ่่�งส่่งผลให้้เกษตรกรมีีอาชีีพและรายได้้ ที่่�มั่่�นคง มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี  และพึ่่�งพาตนเอง
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�

2.5.1		 การให้้ความช่่วยเหลืือเกษตรกร
กรมส่่งเสริิมการเกษตรดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือ ดููแล  และให้้บริิการเกษตรกรด้้านต่่าง ๆ
พร้้ อ มทั้้� ง เร่่ ง รัั ดดำำ� เนิิ น การในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ ให้้ เ กษตรกรได้้ รัั บ การช่่ ว ยเหลืือและบรรเทา
ความเดืือดร้้อนอย่่างสะดวกและรวดเร็็ว โดยร่่วมดำำ�เนิินการในงาน/โครงการ ดัังนี้้�
2.5.1.1

การให้้ความช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ประสบภััยพิิบัติ
ั ิด้้านพืืช

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิิดภััยธรรมชาติิต่่าง ๆ จำำ�นวน 7 ภััย ได้้แก่่ อุุทกภััย วาตภััย
ฝนแล้้ ง และฝนทิ้้� ง ช่่ ว ง ศัั ต รูู พืื ชและโรคพืืชระบาด ช้้ า งป่่ า ทำำ�ล ายพืืชผลทางการเกษตร อัั ค คีีภัั ย
และดิินโคลนทัับถม กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ดำำ�เนิินการให้้ความช่่วยเหลืือเกษตรกรตามระเบีียบ/
มติิคณะรััฐมนตรีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
		
●
ระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยเงิินทดรองราชการเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยพิิบััติิ
กรณีีฉุุกเฉิิน  พ.ศ. 2562 และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีเกษตรกรที่่�ประสบภััยได้้รัับความช่่วยเหลืือ
จำำ�นวน 389,742 ราย พื้้�นที่ทำ่� ำ�การเกษตรได้้รับั ความเสีียหาย จำำ�นวน 3,906,369 ไร่่ วงเงิินให้้ความช่่วยเหลืือ
5,836,645,915 บาท
		
●
มติิคณะรััฐมนตรีีเห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินการโครงการ โดยกรมส่่งเสริิมการเกษตรมีีบทบาท
ในการดูู แ ลระบบฐานข้้ อ มูู ล ทะเบีียนเกษตรกรและฐานข้้ อ มูู ล เกษตรกรผู้้�ประสบภัั ย พิิ บัั ติิ ด้้ า นพืืช
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของพื้้�นที่่� ดัังนี้้�
		

โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี ปีีการผลิิต 2564/65

คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2564 เห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินโครงการประกัันภััย
ข้้าวนาปีี ปีีการผลิิต 2564/65 พื้้�นที่่�เป้้าหมายเอาประกัันภััย รวมจำำ�นวน 46 ล้้านไร่่ ความคุ้้�มครอง 8 ภััย
ได้้ แ ก่่  ภัั ย น้ำำ��ท่่ ว ม/ฝนตกหนัั ก  ฝนทิ้้� ง ช่่ ว ง ลมพายุุ หรืื อพายุุ ใ ต้้ ฝุ่่�น ภัั ย อากาศหนาว ลูู ก เห็็ บ
ไฟไหม้้ ภััยจากช้้างป่่า ศััตรููพืืชและโรคระบาด 
ผลการดำำ� เนิิ น โครงการ มีีเกษตรกรเข้้ า ร่่ ว ม
3,594,551 ราย พื้้�นที่่� 43,399,294.75 ไร่่ ค่่าเบี้้�ย
3,840.58 ล้้ า นบาท ธนาคารเพื่่� อ การเกษตร
และสหกรณ์์จ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนให้้เกษตรกร
แล้้ว 84,021 ราย พื้้�นที่่� 908,905.29 ไร่่ วงเงิิน 
1,110.57 ล้้านบาท
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โครงการประกัันภััยข้้าวโพดเลี้้�ยงสัั ตว์์ ปีีการผลิิต 2564/65

คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 11 พฤษภาคม 2564 เห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินโครงการประกัันภััย
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ ปีีการผลิิต 2564/65 พื้้�นที่่�เป้้าหมายเอาประกัันภััย รวมจำำ�นวนไม่่เกิิน  2.86 ล้้านไร่่
ความคุ้้�มครอง 8 ภััย ได้้แก่่ ภััยน้ำำ��ท่่วม/ฝนตกหนััก ฝนทิ้้�งช่่วง ลมพายุุหรืือพายุุใต้้ฝุ่่�น ภััยอากาศหนาว
ลููกเห็็บ ไฟไหม้้ ภััยจากช้้างป่่า ศััตรููพืืชและโรคระบาด  ผลการดำำ�เนิินโครงการฯ มีีเกษตรกรเข้้าร่่วม
96,620 ราย พื้้�นที่่� 1,595,192.25 ไร่่ ค่่าเบี้้�ย 274.32 ล้้านบาท ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์
จ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนให้้เกษตรกรแล้้ว 2,528 ราย พื้้�นที่่� 18,069.17 ไร่่ วงเงิิน 27.09 ล้้านบาท
		
พื้้�นที่่�

โครงการเพิ่่�มประสิิ ทธิิภาพการควบคุุมโรคใบด่่างมัันสำำ �ปะหลัังแบบครอบคลุุม

คณะรัั ฐ มนตรีีมีีมติิ เ มื่่� อ วัั นที่่� 25 พฤษภาคม 2564 เห็็ น ชอบให้้ ดำำ� เนิิ น โครงการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการควบคุุมโรคใบด่่างมัันสำำ�ปะหลัังแบบครอบคลุุมพื้้�นที่่� เพื่่�อตััดวงจรการระบาด
ของโรคใบด่่างมัันสำำ�ปะหลััง โดยการทำำ�ลายต้้นมัันสำำ�ปะหลัังที่่�เป็็นโรคครอบคลุุมพื้้�นที่่�ที่่�พบการระบาด 
และเพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือเกษตรกรที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบ พร้้ อ มทั้้� ง จัั ดห าท่่ อ นพัั นธุ์์�ส ะอาดให้้ กัั บ เกษตรกร
ผลการดำำ�เนิินงาน กำำ�จััดต้้นมัันสำ�ป
ำ ะหลัังเป็็นโรคใบด่่างมัันสำำ�ปะหลัังได้้ จำ�น
ำ วน 65,440.64 ไร่่ ในพื้้�นที่่�
28 จัังหวััด  เกษตรกรได้้รัับเงิินชดเชยการทำำ�ลายต้้นมัันสำำ�ปะหลัังที่่�เป็็นโรคใบด่่างในพื้้�นที่่�ระบาดจำำ�นวน 
5,249 ราย วงเงิิ น  141.35 ล้้ า นบาท และเนื่่� อ งจากฤดูู ก าลผลิิ ต มัั นสำำ�ป ะหลัั ง ไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ
แผนการใช้้จ่่ายเงิินตามปีีงบประมาณ คณะรััฐมนตรีีจึึงได้้มีีมติิขยายระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการไปถึึง
เดืือนมีีนาคม 2565 เพื่่�อสนัับสนุุนท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังสะอาดให้้กัับเกษตรกรที่่�มีีความประสงค์์
ขอรัับท่่อนพัันธุ์์� จำำ�นวน 4,628 ราย ในพื้้�นที่่� 21 จัังหวััด โดยสามารถจััดหาท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังสะอาด
และทนทานต่่อโรคได้้ จำำ�นวน 25.51 ล้้านลำำ� ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ปลููก 51,018 ไร่่
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2.5.1.2 การประกัันภััยพืืชผลเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร

รัั ฐ บาลได้้ กำำ�หนด ให้้ ก ารประกัั นภัั ย พืืชผลเป็็ นหนึ่่� ง
ในมาตรการสำำ�คััญที่่�ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยเหลืือเกษตรกรในการ
จััดระบบการเงิิน  เพื่่�อคุ้้�มครองต้้นทุุนการผลิิตเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิ คุ้้�มครองปริิมาณผลผลิิตที่่�ลดต่ำำ��ลง และคุ้้�มครอง
ราคาผลผลิิ ต ที่่� ผัั น ผวน  ซึ่่� ง จะช่่ ว ยสร้้ า งเสถีียรภาพทางรายได้้
และความมั่่�นคงในอาชีีพให้้แก่่เกษตรกร กรมส่่งเสริิมการเกษตร
มีีบทบาทในการดูู แ ลระบบฐานข้้ อ มูู ล ทะเบีียนเกษตรกรและ
ฐานข้้อมููลเกษตรกรผู้้�ประสบภััยพิิบัติั ด้ิ า้ นพืืช สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของพื้้�นที่่�ในโครงการประกัันรายได้้ ดัังนี้้�
		

โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสัั ตว์์ ปีี 2563/64

คณะรัั ฐ มนตรีีมีีมติิ เ มื่่� อ วัั นที่่� 18 สิิ ง หาคม 2563
เห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวโพด
เลี้้ย� งสััตว์์ ปีี 2563/64 วงเงิิน 1,912,210,245 บาท เป้้าหมายเกษตรกร
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร และแจ้้งวััน
เพาะปลููกตั้้ง� แต่่ 1 มิิถุนุ ายน 2563  - 31 พฤษภาคม 2564  ผลดำำ�เนิินงาน 
ณ วัันที่่� 31 มกราคม 2565 จััดส่่งข้้อมููลเกษตรกรให้้ธนาคาร
เพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร จำำ�นวน 383,080 ครััวเรืือน 
674,627 แปลง พื้้�นที่่� 6,482,180 ไร่่ และธนาคารเพื่่�อการเกษตร
และสหกรณ์์การเกษตรโอนเงิินชดเชยส่่วนต่่างให้้เกษตรกร จำำ�นวน 
315,294 ครััวเรืือน วงเงิิน 1,234.56 ล้้านบาท
		

โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกมัันสำำ �ปะหลััง ปีี 2563/64

คณะรัั ฐ มนตรีีมีีมติิ เ มื่่� อ วัั นที่่� 18 สิิ ง หาคม 2563
เห็็ น ชอบให้้ ดำำ� เนิิ น โครงการประกัั น รายได้้ เ กษตรกรผู้้�ปลูู ก
มัันสำำ�ปะหลััง ปีี 2563/64 วงเงิิน  9,789,981,798.40 บาท
เป้้ า หมายเกษตรกรที่่� ขึ้้� น ทะเบีียนเกษตรกรกัั บ กรมส่่ ง เสริิ ม
การเกษตร และแจ้้งวัันเพาะปลููกตั้้�งแต่่ 1 เมษายน  2563 - 31
มีีนาคม 2564 ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564
ขยายเวลาการแจ้้งเพาะปลููกเป็็น 1 ตุุลาคม 2562 - 31 มีีนาคม 2564
ผลดำำ�เนิินงาน ณ วัันที่่� 31 มกราคม 2565 จััดส่่งข้้อมููลเกษตรกร
ให้้ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร จำำ�นวน  623,930 ครััวเรืือน  919,303 แปลง
พื้้�นที่่� 8,961,637 ไร่่ และธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตรโอนเงิินชดเชยส่่วนต่่างให้้เกษตรกร
จำำ�นวน 543,982 ครััวเรืือน วงเงิิน 3,609,708,336.13 บาท
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โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2563/64 รอบที่�่ 1

คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน  2563,
1 ธัั น วาคม 2563 และ วัั นที่่� 9 มีีนาคม 2564 เห็็ น ชอบให้้
ดำำ�เนิินโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2563/64
รอบที่่� 1 วงเงิิ น  50,646.27 ล้้ า นบาท เป้้ า หมายเกษตรกร
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64 รอบที่่� 1
กัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ผลการดำำ�เนิินงาน  เกษตรกร
เข้้ า ร่่ ว มโครงการ จำำ�น วน  4,688,946 ครัั ว เรืือน พื้้� นที่่� ปลูู ก
61,535,033 ไร่่ และธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
โอนเงิินชดเชยส่่วนต่่างให้้เกษตรกร จำำ�นวน 4,688,152 ครััวเรืือน 
วงเงิิน 48,178.36 ล้้านบาท
2.5.1.3 โครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกร
		ผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2563/64

คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน  2563 เห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุน
ค่่ า บริิ ห ารจัั ด การและพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพผลผลิิ ต เกษตรกรผู้้�ปลูู ก ข้้ า ว ปีี ก ารผลิิ ต 2563/64 วงเงิิ น 
56,093.63 ล้้านบาท เป้้าหมายเกษตรกรที่่ขึ้้� �นทะเบีียนเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวปีีการผลิิต 2564/65 รอบที่่� 1
กัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ จำำ�นวน  4.56 ล้้านครััวเรืือน  ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือไร่่ละ 1,000 บาท
ครััวเรืือนละไม่่เกิิน  20 ไร่่ หรืือครััวเรืือนละไม่่เกิิน  20,000 บาท ผลการดำำ�เนิินการ เกษตรกรเข้้าร่่วม
โครงการ จำำ�นวน 4,689,514 ครััวเรืือน พื้้�นที่ปลู
่� ูก 61,522,053 ไร่่ ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์
การเกษตรโอนเงิินให้้เกษตรกร จำำ�นวน 4,694,892 ราย วงเงิิน 53,804.46 ล้้านบาท
2.5.1.4 การฟื้้� นฟูู พื้้�นที่่�การเกษตรจากอุุทกภััย

การเกิิดอุุทกภััยในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ใน  9 จัังหวััด ช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน  - ธัันวาคม 2563
ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�การเกษตรได้้รัับความเสีียหาย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการระบาดของโรคพืืชเนื่่�องจากสภาพอากาศ
และดิินมีีความชื้้�นสููง จึึงได้้จััดทำำ�โครงการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�การเกษตร (พืืชสวน) โดยใช้้เชื้้�อราไตรโคเดอร์์
ผลการดำำ�เนิินงาน ผลิิตและสนัับสนุุนเชื้้อ� ราไตรโคเดอร์์มา จำำ�นวน 104,400 กิิโลกรััม สนัับสนุุนให้้เกษตรกร
นำำ�ไปใช้้ในพื้้�นที่่�การเกษตรที่่�ประสบอุุทกภััย จำำ�นวน 104,400 ไร่่ ใน 9 จัังหวััด 
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2.5.2		 การประชาสัั มพัันธ์์
สร้้างการรัับรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วยการบริิหารจััดการข้้อมููลข่่าวสารอย่่างเป็็นระบบ
ในงานส่่งเสริิมการเกษตรทุุกระดัับ เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�และเกษตรกร ทำำ�ให้้เกิิด
การรัับรู้้� และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมการเกษตร
2.5.2.1 การสร้้างการรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารงานส่่ งเสริิมการเกษตร

ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการประเด็็นประชาสััมพัันธ์ผ่์ า่ นคณะทำำ�งานประชาสััมพัันธ์เ์ พื่่อ� กำำ�หนด
ประเด็็นสื่่�อสารเอกภาพสอดคล้้องกัับนโยบาย ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน  และผลการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิม
การเกษตร โดยมีีหน่่วยงานในส่่วนภููมิิภาคกำำ�หนดประเด็็นประชาสััมพัันธ์์ เน้้นการนำำ�นโยบายไปสู่่�
การปฏิิบััติิ การทำำ�งานเชิิงบููรณาการสร้้างเครืือข่่าย การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมในแต่่ละพื้้�นที่่�
การเชื่่�อมโยงตลาด ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จของเกษตรกรและชุุมชน  โดยเผยแพร่่ผ่่านสื่่�อมวลชนท้้องถิ่่�น
และสื่่�อออนไลน์์เป็็นหลััก โดยมีีช่่องทางการเผยแพร่่ เช่่น สื่่�อมวลชนกระแสหลััก ได้้แก่่ สื่่�อโทรทััศน์์
สื่่อ� วิิทยุุ สื่อ่� สิ่่ง� พิิมพ์์ สื่อ่� ออนไลน์์ ช่อ่ งทางออนไลน์์ของกรมส่่งเสริิมการเกษตร ได้้แก่่ Facebook Fanpage
ประชาสััมพัันธ์์ กรมส่่งเสริิมการเกษตร Line Official Account ข่่าวส่่งเสริิมการเกษตร (@doae.news)
YouTube Channel DOAE live Website และศููนย์ข่์ า่ วส่่งเสริิมการเกษตร (https://doaenews.doae.
go.th) โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถผลิิตและเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารส่่งเสริิมการเกษตร
จำำ�นวน 11,941 ครั้้�ง
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2.5.2.2 การผลิิตและเผยแพร่่สื่�่ อถ่่ายทอดความรู้้�ทางการเกษตร

ผลิิตและเผยแพร่่สื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ทางการเกษตรตามความต้้องการกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
เพื่่�อประโยชน์์ต่่อการพััฒนาอาชีีพของเกษตรกร รวมทั้้�งสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิม
การเกษตร ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�หลากหลาย ได้้แก่่
		
●	สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เช่่น  วารสารส่่งเสริิมการเกษตร เอกสารคำำ�แนะนำำ�ความรู้้�ทางการเกษตร
และแผ่่นพัับความรู้้�ทางการเกษตร

		
●	สื่่�อโทรทััศน์์ เช่่น สารคดีีความรู้้�ทางการเกษตรทางโทรทััศน์์ รายการ “เกษตรมิิติิใหม่่”
เผยแพร่่ในรายการข่่าวเช้้าไทยรััฐ ทางไทยรััฐทีีวีี ช่่อง 32 HD และรัับชมย้้อนหลัังได้้ที่่� Facebook Fanpage :
เกษตรมิิติิใหม่่ และ Youtube : กลุ่่�มพััฒนาสื่่�อส่่งเสริิมการเกษตร กรมส่่งเสริิมการเกษตร

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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●	สื่่�อดิิจิิทััล เช่่น  แอนิิเมชัันความรู้้�ทางการเกษตรผ่่านสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย รายการ “รอบรู้้� 
รอบด้้านการเกษตร” เผยแพร่่ผ่่าน Facebook Fanpage : รอบรู้้� รอบด้้านการเกษตร และ Youtube :
กลุ่่�มพััฒนาสื่่�อส่่งเสริิมการเกษตร กรมส่่งเสริิมการเกษตร และคลิิปวิิดีีโอความรู้้�การเกษตร รายการ
Do it From Home กรมส่่งเสริิมการเกษตร เผยแพร่่ผ่่าน Facebook Fanpage : Do it From Home
กรมส่่งเสริิมการเกษตร รวมทั้้�งการผลิิตชุุดความรู้้�สื่่�อส่่งเสริิมการเกษตรเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ประเภท  Infographic และ Motion Graphic และวีีดิิทััศน์์สนัับสนุุนกิิจกรรม/โครงการ

		
●
สื่่�อวิิทยุุ เช่่น  รายการวิิทยุุ 1,170 เทป สปอตและสารคดีีความรู้้�ทางการเกษตร
และสื่่�อเสีียง เผยแพร่่ผ่่านสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงเพื่่�อการเกษตร AM 1386 KHz. เว็็บไซต์์วิิทยุุออนไลน์์
www.am1386.com รวมทั้้�ง สถานีีวิิทยุุเครืือข่่าย ควบคู่่�ไปกัับการเผยแพร่่ผ่่าน Facebook : am1386
สถานีีวิิทยุุเพื่่�อการเกษตร และ Youtube : AM1386 Radio
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2.5.2.3 การรวบรวมจัั ด เก็็ บ ทรัั พ ยากรสารสนเทศองค์์ ค วามรู้้�ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสาร
		ด้้านการเกษตร

จััดเก็็บข้้อมููลข่่าวสารตามลัักษณะการใช้้งานของผู้้�รัับบริิการเพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ได้้ครอบคลุุมทั่่�วถึึง โดยผ่่านสื่่�อออนไลน์์/สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย เช่่น  https://esc.doae.go.th Facebook :
https://www.facebook.com/esc.agri.ext YouTube Channel : https://www.youtube.com/
ศููนย์์วิิทยบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมการเกษตร Twitter : https://twitter.com/kasetservice ห้้องสมุุด
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ http://library.doae.go.th และระบบ Digital Signage

2.5.2.4 การประชาสัั มพัันธ์์ในต่่างประเทศ

งาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้้�งที่่� 7
จะจััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 14 เมษายน 2565 - วัันที่่� 9 ตุุลาคม 2565 ณ เมืือง Almere ราชอาณาจัักร
เนเธอร์์แลนด์์ วัตั ถุุประสงค์์ของการจััดงานเพื่่อ� สร้้างแรงบัันดาลใจให้้ผู้้�เข้้าชมงาน ให้้ดำำ�เนิินชีีวิติ ที่่เ� ป็็นมิติ ร
กัับสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น 
� และมีีชีีวิิตที่่มีีสุ
� ขุ ภาพดีีขึ้้�น ประเทศไทยเข้้าร่่วมงานภายใต้้แนวคิิด TRUST Thailand
เพื่่�อแสดงถึึงภาพลัักษณ์์ของประเทศไทย การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในด้้านการเกษตร อาหาร วััฒนธรรม
และการท่่องเที่่ย� ว ซึ่่ง� ในปีีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็็นการเตรีียมการดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการโครงการ
โดยได้้มีีสำำ�นัักงาน  EXPO 2022 Floriade Almere ตั้้�งอยู่่�ที่่�
กรมส่่งเสริิมการเกษตร ทำำ�หน้้าที่่ป� ระสานงานติิดต่่อกัับ Floriade
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2.5.3		 การเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพองค์์กรและการปรัับวิิธีกี ารทำำ�งานสู่่� New Normal
2.5.3.1 งานพััฒนาองค์์กรและบุุคลากร

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่่งเสริิมการเกษตร
มีีแผนพัั ฒ นาและยกระดัั บ ศัั ก ยภาพบุุ ค ลากร เน้้ น การเรีียนรู้้�
แบบผสมผสาน  (Blended Learning) เพื่่�อให้้บุุคลากรทุุกระดัับ
มีีความพร้้อมในการปฏิิบััติิงานตามบทบาทหน้้าที่่� สอดคล้้องกัับ
ภารกิิ จข องหน่่ ว ยงาน  รวมทั้้� ง สามารถรัั บ มืือต่่ อ สถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงในปััจจุุบััน มีีการบููรณาการกัับภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ล 
ั เพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
การทำำ�งานสู่่�ความเป็็นปกติิใหม่่ (New Normal) ผลการดำำ�เนิินงาน 
ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 และ 2 สามารถพััฒนาบุุคลากรได้้ตามรููปแบบ
และเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ หลัังจากนั้้�น สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่่ ทำำ�ให้้ต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการฝึึกอบรมทุุกหลัักสููตร
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในไตรมาสที่่� 3 - 4 เป็็นรููปแบบออนไลน์์ (Online Training) แต่่ยัังคงความเข้้มข้้นของเนื้้�อหา
วิิชาการต่่าง ๆ และใช้้รููปแบบการพััฒนาอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย เช่่น การสอนงาน (Coaching) การฝึึกปฏิิบััติิงาน
ไปพร้้อมการทำำ�งานจริิง (On the Job Training) เป็็นต้น 
้ โดยหลัักสููตรที่่�จััดโดยกรมส่่งเสริิมการเกษตร
จำำ�นวน 43 หลัักสููตร เจ้้าหน้้าที่่ไ� ด้้รับั การอบรม จำำ�นวน 4,546 คน และหลัักสููตรที่่จั� ดั โดยหน่่วยงานภายนอก
จำำ�นวน  8 หลัักสููตร เจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับการอบรม จำำ�นวน  524 คน นอกจากนี้้� มีีการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของกรมส่่งเสริิมการเกษตร (DOAE e-Learning) จำำ�นวน 1,383 คน
สำำ�หรัับการเตรีียมความพร้้อมให้้เจ้้าหน้้าที่่�กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีความสามารถในการบริิหาร
จััดการตนเองเมื่่อ� ต้้องเผชิิญสถานการณ์์การเปลี่่ย� นแปลง ได้้ดำำ�เนิินการจััดฝึึกอบรมหลัักสููตร “นัักบริิหาร
ส่่งเสริิมการเกษตร ระดัับต้้น  (นสต.) และหลัักสููตรนัักบริิหารส่่งเสริิมการเกษตร ระดัับกลาง (นสก.)
ซึ่่� ง ได้้ รัั บ การรัั บ รองหลัั ก สูู ต รเทีียบเท่่ า กัั บ หลัั ก สูู ต รนัั ก บริิ ห ารการพัั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ซึ่่�งผู้้�ผ่่านการอบรมหลัักสููตรนัักบริิหารส่่งเสริิมการเกษตร ระดัับต้้น 
(นสต.) จะได้้รับั เข็็มวิิทยฐานะ “ส่่งเสริิมการเกษตรทัักษพััฒน์์” และหลัักสููตรนัักบริิหารส่่งเสริิมการเกษตร
ระดัับกลาง (นสก.) จะได้้รัับเข็็มวิิทยฐานะ “ส่่งเสริิมการเกษตรวิิชชาบููรณ์์” ถืือเป็็นความภาคภููมิิใจ
ของผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมหลัักสููตรนัักบริิหารของกรมส่่งเสริิมการเกษตรเป็็นอย่่างมาก
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2.5.3.2	บุุคคลและหน่่วยงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564

กรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตรได้้ พิิ จ ารณาเห็็ นว่่ า  บุุ ค ลากรและหน่่ ว ยงานเป็็ น กลไกสำำ�คัั ญ
ในการขัับเคลื่่�อนงานส่่งเสริิมการเกษตรในพื้้�นที่่� ดัังนั้้�น  เพื่่�อเป็็นการพััฒนาบุุคลากร สนัับสนุุนการสร้้าง
นัักส่่งเสริิมการเกษตรและหน่่วยงานให้้สามารถทำำ�งานตามบทบาทหน้้าที่่ใ� ห้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ มีีการบริิหารงาน
ในหน่่วยงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจและแรงจููงใจในการปฏิิบััติิงานให้้บุุคคล
และหน่่วยงานที่่มีี� ผลการปฏิิบัติั งิ านดีีเด่่น ให้้ได้้รับั การยกย่่อง เผยแพร่่เกีียรติิคุณ
ุ ตลอดจนเกิิดความภาคภููมิใิ จ
ในการปฏิิบััติิงานส่่งเสริิมการเกษตร จึึงได้้คััดเลืือกบุุคคลและหน่่วยงานดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564 ดัังนี้้�
●

กลุ่่�มบุุคคลดีีเด่่น
เกษตรตำำ�บลดีีเด่่น รางวััลชนะเลิิศ
นายอาหมาด มณีีหลำำ�ส๊๊ะ นัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตรชำำ�นาญการ
สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอเวีียงสระ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ผลงานดีีเด่่น
1. การขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมกลุ่่�มแปลงใหญ่่ทุุเรีียน ตำำ�บลบ้้านส้้อง
อำำ�เภอเวีียงสระ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
2. การขัับเคลื่่อ� นวิิสาหกิิจชุมุ ชนต้้นแบบ : วิิสาหกิิจชุมุ ชนกลุ่่�มเลี้้ย� งหมููหลุมุ บ้้านสวนกล้้วย  
3. การขัับเคลื่่�อนงานส่่งเสริิมการเกษตรแบบผสมผสาน อำำ�เภอเวีียงสระ
เกษตรตำำ�บลดีีเด่่น รางวััลชนะเลิิศ
นายสิิทธิิเดช โสภา เกษตรอำำ�เภอ (นัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตรชำำ�นาญการพิิเศษ)
สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอเชีียงคาน จัังหวััดเลย
ผลงานดีีเด่่น
1. โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ข้้าว ปีี 2561 ตำำ�บลนาซ่่าว
อำำ�เภอเชีียงคาน
2. การพััฒนาระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่มะม่่วง ตำำ�บลบุุฮม ปีี 2562
3. โครงการสานพลัังประชารััฐเพื่่อ� สนัับสนุุนการปลููกข้้าวโพดหลัังฤดููทำำ�นา ปีี 2561/2562
นัักส่่งเสริิมการเกษตรระดัับจัังหวััดดีีเด่่น รางวััลชนะเลิิศ
นายดุุ ร งค์์ รัั ต น์์ พยุุ ห กฤษ นัั ก วิิ ช าการส่่ ง เสริิ ม การเกษตรชำำ�น าญการ กลุ่่�มส่่ ง เสริิ ม
และพััฒนาการผลิิต สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดระนอง
ผลงานดีีเด่่น
1. โครงการยกระดัับการผลิิตสิินค้้าที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์และเหมาะสมกัับศัักยภาพพื้้�นที่่�
ของภาค ปีี 2563
2. โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตพืืชเศรษฐกิิจ กิิจกรรมส่่งเสริิมและพััฒนาการผลิิต
ทุุเรีียนและมัังคุุดคุุณภาพ ตามแผนปฏิิบััติิราชการของจัังหวััดระนอง ปีี 2561
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นัักส่่งเสริิมการเกษตรส่่วนกลางดีีเด่่น รางวััลชนะเลิิศ
นางพิิมพ์์สิิรีี หอสุุวรรณานนท์์ นัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตรชำำ�นาญการ
กลุ่่�มพััฒนาแม่่บ้้านเกษตรกรและเคหกิิจเกษตร กองพััฒนาเกษตรกร
ผลงานดีีเด่่น
1. การพััฒนาเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ให้้เป็็น Young Smart Farmer
2. การดำำ�เนิินงานศููนย์์บ่่มเพาะเกษตรกรรุ่่�นใหม่่
3. การพััฒนาผู้้�ประกอบการเกษตรรุ่่�นใหม่่
เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานสนัับสนุุนดีีเด่่น รางวััลชนะเลิิศ
นางสาวณััฐธิิดา กิ้้�มแก้้ว เจ้้าพนัักงานธุุรการปฏิิบัติั งิ านสำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอกระแสสิินธุ์์� 
จัังหวััดสงขลา
ผลงานดีีเด่่น
1. การดำำ�เนิินงานรื้้�อถอนบ้้านพัักเรืือนแถว 2 ห้้องนอน 3 ยููนิิต และบ้้านพัักเกษตร
ตำำ�บลเกาะใหญ่่ ของสำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอกระแสสิินธุ์์�
2. การเบิิกจ่่ายงบประมาณและการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
3. การปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์และกิิจกรรม 5 ส
ประเภทเกษตรตำำ�บลดีีเด่่น (พนัักงานราชการ) รางวััลชนะเลิิศ
ว่่าที่่� ร.ต.หญิิงพััทธ์์ธีีรา ศรีีสวรรยา ตำำ�แหน่่งนัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตร
กลุ่่�มงานบริิหารทั่่�วไป สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอปากเกร็็ดจัังหวััดนนทบุุรีี
ผลงานดีีเด่่น
1. การสร้้างกลุ่่�มยุุวเกษตรกรต้้นแบบอำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี
2. การยกระดัับสิินค้้าผลผลิิตเกษตรของกลุ่่�มแม่่บ้้านเกษตรกร
3. การพััฒนาศัักยภาพวิิสาหกิิจชุุมชนสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการในระดัับที่่สู� ูงขึ้้�น
●

หน่่วยงานดีีเด่่น
รางวััลชนะเลิิศ สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดราชบุุรีี
ผลงานดีีเด่่น
1. การส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่สัับปะรดผลสด ตำำ�บลบ้้านบึึง อำำ�เภอบ้้านคา จัังหวััดราชบุุรีี
2. การส่่งเสริิมตลาดสิินค้้าเกษตรปลอดภััย จัังหวััดราชบุุรีี
3. โครงการฟาร์์มตััวอย่่างตามพระราชดำำ�ริบ้ิ ้านบ่่อหวีี อำำ�เภอสวนผึ้้�ง จัังหวััดราชบุุรีี
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2.5.3.3	พััฒนาระบบการทำำ�งานส่่ งเสริิมการเกษตร

ปรัับระบบการส่่งเสริิมการเกษตรในรููปแบบ e - Extension
ใช้้เวทีีตามระบบส่่งเสริิมการเกษตรเป็็นกลไกหลัักในการเชื่่�อมโยง
การทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานส่่วนกลางกัับหน่่วยงานในส่่วนภููมิภิ าค
ตั้้�งแต่่วางแผนการดำำ�เนิินงาน การขัับเคลื่่�อนงาน การกำำ�กัับติิดตาม
ได้้ใช้้เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารดำำ�เนิินการผ่่านระบบ Video Conference
แอพพลิิเคชั่่�นต่่าง ๆ เช่่น  การประชุุมแบบออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม
Zoom Meeting เพื่่�อแก้้ปััญหาการปฏิิบััติิงานของพื้้�นที่่�
2.5.3.4	พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางด้้านดิิจิิทััล

สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�และการให้้บริิการ โดยใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููล
ทะเบีียนเกษตรกร ข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่� และฐานข้้อมููลอื่น 
่� ๆ มาเชื่่อ� มโยง วิิเคราะห์์ และประยุุกต์์ใช้้ในงานส่่งเสริิม
การเกษตร ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้ปรัับวิิธีีการทำำ�งานสู่่�ความปกติิใหม่่ (New Normal)
เพื่่�อพััฒนากรมส่่งเสริิมการเกษตรสู่่�การเป็็น  Digital DOAE เพื่่�อให้้สามารถขัับเคลื่่�อนงานและรองรัับ
สถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงได้้ ดัังนี้้�
		

ระบบแผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-MAP)

ระบบให้้บริิการข้้อมููลพื้้�นฐานเชิิงพื้้�นที่่�ด้้านการเกษตรของหน่่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ สำำ�หรัับใช้้ในการวางแผนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�การเกษตรให้้สอดคล้้องกัับสภาพความเหมาะสม
ของปััจจัยั การผลิิตและการตลาดในพื้้�นที่่� เกษตรกรสามารถ
นำำ� ไปใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือในการปรัั บ เปลี่่� ย นพื้้� นที่่� ปลูู ก พืืช
เศรษฐกิิจให้้ตรงตามศัักยภาพพื้้�นที่่� พร้้อมผลการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้านการเกษตรในรููปแบบสถิิติิ กราฟ และการแสดง
เชิิ ง แผนที่่� ใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการลดต้้ นทุุ น การผลิิ ต
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตสิินค้้าเกษตร
		

ระบบบริิการข้้อมููลแผนที่่�ส่่งเสริิมการเกษตร (SSMAP)

ระบบคลัังข้้อมููลแผนที่่�ของกรมส่่งเสริิมการเกษตร ที่่ส� ามารถนำำ�ข้้อมููลแผนที่่�มาประมวลผล 
วิิเคราะห์์ข้้อมููลการเกษตร ทำำ�ให้้ทราบศัักยภาพแปลงเพาะปลููก มีีประโยชน์์ต่่อทั้้�งเกษตรกร เจ้้าหน้้าที่่�
และผู้้�ประกอบการ โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบพื้้�นที่เ่� พาะปลููก
ของตนเองได้้จากข้้อมููล เช่่น ชั้้�นความเหมาะสมของดิินต่อ่ การปลููก
พืืชเศรษฐกิิจ  และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิมการเกษตรสามารถวิิเคราะห์์
พื้้�นที่่�เพาะปลููกในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของตนเองเพื่่�อวางแผนส่่งเสริิม
การเกษตรที่่เ� หมาะสม และผู้้�ประกอบการเกษตรมีีข้้อมููลแหล่่งเพาะปลููก
พืืชจากการขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรเพื่่�อรวบรวมสิินค้้าเกษตรได้้
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ระบบฐานข้้อมููลการจำำ�หน่่ายพืืชพัันธุ์์�ดีี

เพิ่่�มช่่องทางการติิดต่่อให้้เกษตรกร ผู้้�ประกอบการ
ทางการเกษตร และผู้้�ที่่�สนใจสามารถเข้้าถึึงแหล่่งพืืชพัันธุ์์�ดีีได้้อย่่าง
สะดวกยิ่่� ง ขึ้้� น  เปรีียบเสมืือนมีีเมนูู แ สดงพืืชพัั นธุ์์�ดีีที่่� มีีคุุ ณ ภาพ
มีีมาตรฐาน และราคาที่่เ� หมาะสม โดยผู้้�ที่่สน
� ใจสามารถเลืือกหาชนิิด
พืืชที่่ต้� อ้ งการ และสามารถทำำ�การสั่่ง� ซื้้อ� /สั่่ง� จองพืืชพัันธุ์์�ดีีผ่า่ นระบบ
ออนไลน์์ได้้ อีีกทั้้�งยัังสามารถเข้้าไปศึึกษาหาความรู้้�เกี่่ย� วกัับพืืชพัันธุ์์�ดีี 
เช่่น การปลููก การดููแลรัักษา การผลิิตขยาย เป็็นต้้น 
		

แอพพลิิเคชั่่�น “Farmbook” สมุุดทะเบีียนเกษตรกรดิิจิิทััล

พัั ฒ นาขึ้้� น เพื่่� อ อำำ�น วยความสะดวกแก่่ เ กษตรกร
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรผู้้�ปลููกพืืขไว้้แล้้วกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร
สามารถปรัั บปรุุ งข้้ อมูู ลการเพาะปลูู กได้้ ด้้วยตนเองโดยไม่่ ต้้อง
เดิินทางไปติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ มีีฟัังก์์ชััน
การใช้้ ง านที่่� ค รอบคลุุ ม เสมืือนการดำำ� เนิิ น การแจ้้ ง ปรัั บ ปรุุ ง
และตรวจสอบข้้อมููลที่่�สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ และยัังสามารถ
ตรวจสอบการเข้้าร่่วมมาตรการกัับทางภาครััฐได้้ด้้วยตนเอง
		

แอพพลิิเคชั่่�น “รู้้�ดิิน รู้้�ปุ๋๋�ย”

ให้้ บ ริิ ก ารคำำ� แนะนำำ� การใช้้ ปุ๋๋� ย ตามวิิ เ คราะห์์ ดิิ น 
และจัั ดการร้้ านค้้ าของศูู นย์์ จััดการดิิ นปุ๋๋� ย ชุุ มชน ประกอบด้้ วย
ส่่วนให้้คำำ�แนะนำำ�การใช้้ปุ๋๋�ยตามวิิเคราะห์์ดิิน  การคำำ�นวณต้้นทุุน
และผลผลิิต และการสั่่ง� จองปุ๋๋�ย เปรีียบเทีียบกัับการใช้้ปุ๋๋ย� ตามวิิธีีการ
เดิิมของเกษตรกร และสั่่�งจองปุ๋๋�ยผ่่านศููนย์์จััดการดิินปุ๋๋�ยชุุมชนได้้
นอกจากนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานให้้กัับ
นัักส่่งเสริิมการเกษตรเพื่่�อให้้มีีข้้อมููลทางวิิชาการดิินปุ๋๋�ยที่่�ถููกต้้อง
แม่่นยำำ� ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�เป็็น  Smart Extensionist นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้
ไปแนะนำำ�ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกศููนย์์ดิินปุ๋๋�ยชุุมชน หรืือเกษตรกรที่่�เป็็น 
Smart farmer ได้้มีีความรู้้�ในจััดการดิินปุ๋๋�ยที่่�ถููกต้้อง และสนัับสนุุน
ให้้ศููนย์์ดิินปุ๋๋�ยชุุมชนดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการดิินปุ๋๋�ยในชุุมชนได้้ด้้วยตััวเอง
จนเกิิดความเข้้มแข็็งอย่่างยั่่�งยืืน
		

แอพพลิิเคชั่่�น DOAE Pest Forecast

พัั ฒ นาขึ้้� น เพื่่� อ การจัั ด การศัั ต รูู พืื ชอย่่ า งเป็็ น ระบบ
เป็็นเครื่่�องมืือให้้กัับเกษตรกรผู้้�ปลููกพืืชเศรษฐกิิจหลััก 8 ชนิิด  ได้้แก่่ ข้้าว ข้้าวโพด อ้้อย มัันสำำ�ปะหลััง
มะพร้้าว ทุุเรีียน และพืืชผััก ใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการช่่วยวิินิจฉั
ิ ยั พยากรณ์์การระบาดและแจ้้งเตืือนเฝ้้าระวััง
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พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�ในการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการระบาดเป็็นรายชนิิด
ศััตรููพืืช ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้สำำ�รวจจััดเก็็บข้้อมููลศัตั รููพืืช
จากการถ่่ายภาพศััตรููพืืชในแปลงร่่วมกัับข้้อมููลสภาพแวดล้้อมที่่เ� ป็็น
ปััจจััยส่่งเสริิมการระบาดแบบอััตโนมััติิ ณ เวลาที่่�พบการระบาด
ศััตรููพืืช พร้้อมทั้้�งการตรวจสอบประเมิินความถููกต้้องของข้้อมููล
การสำำ�รวจเพื่่�อสร้้างปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI)
ช่่วยวิินิิจฉััยและการพยากรณ์์การระบาดให้้เกิิดความแม่่นยำำ�ต่่อไป 
โดยหากการพััฒนาถึึงระดัับที่่พ� ร้้อมใช้้งาน จะเสมืือนมีีเจ้้าหน้้าที่่ที่� มีี่�
ความชำำ�นาญด้้านอารัักขาพืืชอยู่่�ใกล้้ตััว เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยวางแผน
การจัั ด การศัั ต รูู พืื ชอย่่ า งเป็็ น ระบบ มีีการพยากรณ์์ แ ละเตืือน
การระบาดและให้้คำำ�แนะนำำ�ในการจััดการได้้ก่อ่ นเกิิดความเสีียหาย
		

เว็็บไซต์์ตลาดเกษตรกรออนไลน์์.com

รวบรวมข้้ อ มูู ลสิิ นค้้ า เกษตร พร้้ อ มข้้ อ มูู ลช่่ อ งทาง
การติิดต่่อซื้้�อขายแบบออนไลน์์โดยตรงกัับเกษตรกร โดยสิินค้้า
ที่่�จำำ�หน่่ายได้้ผ่่านการคััดสรรจากคณะทำำ�งานฯ ระดัับจัังหวััด กำำ�กัับด้้วยคณะกรรมการระดัับประเทศ
ประกอบด้้วยสิินค้้า ทั้้�งผลผลิิตสด สิินค้้าแปรรููป จำำ�นวน  9 หมวด  ได้้แก่่ ข้้าวและธััญพืืช ผััก ผลไม้้
ไม้้ดอกไม้้ประดัับ อาหารแปรรููปและเครื่่อ� งดื่่ม�  สมุุนไพรและเครื่่อ� งสำำ�อาง ผ้้าและเครื่่อ� งแต่่งกาย หััตถกรรม
และสิ่่�งประดิิษฐ์์ และสิินค้้าอื่่�น ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองมาตรฐานต่่าง ๆ เช่่น GAP HACCP มผช. ฮาลาล อย.
เป็็นต้้น  ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้พััฒนาระบบให้้เกษตรกรที่่�มีีความสนใจมีีสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน 
และมีีความพร้้อมในการขายสิินค้้าผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ สมััครเข้้าร่่วมโครงการได้้ด้้วยตนเอง
ผ่่านเว็็บไซต์์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์์.com โดยในแต่่ละจัังหวััดจะมีีคณะกรรมการพิิจารณาคุุณสมบััติิ
และอนุุมััติิการเข้้าร่่วมสมาชิิก พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับ ติิดตามการปรัับปรุุงข้้อมููลสิินค้้าให้้เป็็นปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ  
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2.5.4		 การร่่วมมืือด้้านการเกษตรกัับต่่างประเทศ
ดำำ� เนิิ น ความร่่ ว มมืือกัั บ ต่่ า งประเทศภายใต้้ ก รอบทวิิ ภ าคีี  กรอบพหุุ ภ าคีี  และองค์์ ก ร
ระหว่่างประเทศ ตามข้้อตกลงหรืือพัันธะกรณีีที่่มีี� ระหว่่างกััน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิิดสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเดิินทางระหว่่างประเทศ
เพื่่�อเข้้าร่่วมหรืือดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ได้้ กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ดำำ�เนิินงานทั้้�งในลัักษณะการให้้
และรัับความร่่วมมืือในรููปแบบการฝึึกอบรมและการประชุุมสััมมนา โดยใช้้ช่่องทางการประชุุมทางไกล
ผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น Zoom Application, Skype
หรืือ Microsoft Team เป็็นต้น 
้ ผลการดำำ�เนิินงาน 
ดัังนี้้�
		
●
ประชุุ มคณะทำำ� งานสาขา
ส่่ ง เสริิ ม และฝึึ ก อบรมด้้ า นการเกษตรอาเซีียน 
(ASEAN Sectoral Working Group on
Agricultural Training and Extension:  AWGATE)
ครั้้�งที่่� 27 เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2564
		
●
ดำำ�เนิินโครงการความร่่วมมืือระหว่่างเยอรมััน - ไทย
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาการทำำ� เกษตรแปลงใหญ่่ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ในประเทศไทย ภายใต้้กรอบความร่่วมมืือระหว่่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์แห่่งราชอาณาจัักรไทยกัับกระทรวงอาหารและเกษตร
แห่่งสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี  ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ 3 ปีี
(เดืือนกัันยายน 2563 - เดืือนสิิงหาคม 2566) คััดเลืือกพื้้�นที่แ่� ปลงใหญ่่
4 ชนิิดพืืช ได้้แก่่ พืืชผััก อ้้อย มัันสำำ�ปะหลััง และไม้้ดอก รวม 8 แปลง
ใน  4 จัังหวััด  ได้้แก่่ จัังหวััดนครราชสีีมา ชััยภููมิิ อุุบลราชธานีี 
และจัั ง หวัั ด พระนครศรีีอยุุ ธ ยา โดยสำำ� รวจพื้้� นที่่� เ ก็็ บ ข้้ อ มูู ล 
และจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการให้้เกษตรกรแปลงใหญ่่ได้้เข้้าร่่วม
วิิเคราะห์์ปััญหา ความต้้องการและหาแนวทางแก้้ไขปััญหา
		
●
ฝึึกอบรมด้้านการปฏิิบััติิงานเว็็บไซต์์ AWGATE
ในรูู ป แบบประชุุ ม ออนไลน์์ ) ตามแผนปฏิิ บัั ติิ ง านความร่่ ว มมืือ
ในสาขาส่่ ง เสริิ ม และฝึึ ก อบรมด้้ า นการเกษตรของอาเซีียน 
พ.ศ. 2564 - 2568  (The Plan of Action of ASEAN Cooperation
on Agricultural Training and Extension: POA - AWGATE
2021 - 2025) รััฐสมาชิิกเข้้าร่่วมการอบรม ได้้แก่่ ประเทศไทย
เนการาบรููไนดารุุซซาลาม ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐ
อิินโดนีีเซีีย สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีีย
สาธารณรัั ฐ แห่่ ง สหภาพเมีียนมา และสาธารณรัั ฐ ฟิิ ลิิ ปปิิ นส์์
รััฐสมาชิิกละ 2 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 16 คน
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●
สนัั บ สนุุ นทุุ นศึึ ก ษาและทุุ น ฝึึ ก อบรมจากหน่่ ว ยงานภาคีีต่่ า งๆ ได้้ แ ก่่  ทุุ น  APO
ทุุน  BIMSTEC ทุุนรััฐบาลสหราชอาณาจัักร ทุุน  TICA ทุุนรััฐบาลสิิงคโปร์์ ทุุนฝึึกอบรมออนไลน์์
ของรััฐบาลสาธารณรััฐอิินเดีีย ทุุนรััฐบาลกาตาร์์ ทุุนสำำ�นัักงานเลขาธิิการคณะกรรมาธิิการแม่่น้ำำ��โขง
ทุุนรัฐั บาลสาธารณรััฐอาหรัับอีียิิปต์ ทุ
์ น 
ุ SEARCA ทุุน RDA ทุุนกระทรวงพาณิิชย์์ และทุุนกรมวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีมณฑลอานฮุุย สาธารณรััฐประชาชนจีีน รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 40 ทุุน 

2.5.5		ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและภาคเครืือข่่าย
		
●
ส่่ งเสริิ ม นวัั ต กรรมและเทคโนโลยีี ใ หม่่ “ระบบบริิ ห ารจัั ด การ
			 แปลงเกษตรด้้วยระบบเกษตรอััจฉริิยะ (HandySense)”

เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างกรมส่่งเสริิมการเกษตร ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (เนคเทค) และธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ (ธ.ก.ส.) เพื่่�อการถ่่ายทอด
องค์์ ค วามรู้้�  “ระบบบริิ ห ารจัั ด การแปลงเกษตรด้้ ว ยระบบเกษตรอัั จ ฉริิ ย ะ (HandySense)”
ผ่่านพื้้�นที่่�เป้้าหมาย คืือ ศููนย์์ปฏิิบััติิการที่่�เป็็นหน่่วยงานในสัังกััดกรมส่่งเสริิมการเกษตร จำำ�นวน 10 ศููนย์์
และศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) จำำ�นวน  6 ศููนย์์ ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดำำ�เนิินการคััดเลืือกเป้้าหมายดำำ�เนิินการ จำำ�นวน  16 ศููนย์์ ประเมิินพื้้�นที่่�เชิิงประจัักษ์์
เพื่่� อ เตรีียมความพร้้ อ มก่่ อ นการติิ ดตั้้� ง ระบบ HandySense และถ่่ า ยทอดความรู้้�และทัั ก ษะ
ให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรด้้ า นเกษตรอัั จ ฉริิ ย ะ หลัั ก สูู ต ร
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิมการเกษตร
และเกษตรกรให้้ มีี ความรู้้�และทัั ก ษะระบบ
เกษตรอััจฉริิยะระดัับเบื้้�องต้้น จำำ�นวน  180 คน 
โดยอบรมทางออนไลน์์
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●	ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและภาคีีเครืือข่่ายเพื่่� อส่่ งเสริิมสนัับสนุุน
			 การบููรณาการร่่วมกัันในการพััฒนางานยุุวเกษตรกร

			มููลนิิธิิส่่งเสริิมยุุวเกษตรกรไทยในพระราชููปถััมภ์์ของสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
สยามบรมราชกุุ ม ารีี ดำำ� เนิิ น การผ่่ า นโครงการสงเสริิ ม และพัั ฒ นากลุุ ่ ม ยุุ ว เกษตรกรที่่� จัั ดตั้้� ง ใหม่่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่่�อเสริิมสร้้างและพััฒนากลุุ่มยุุวเกษตรกร
ที่่�จััดตั้้�งใหม่่หรืือกลุ่่�มฟื้้�นฟูู ในพื้้�นที่่� 75 จัังหวััด จำำ�นวน  77 กลุ่่�ม ให้้มีี
ความเข้้มแข็็งและมีีความสามารถในการบริิหารจััดการกลุ่่�ม และทำำ�ให้้
สมาชิิกยุุวเกษตรกรที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการฯ มีีความรู้้�และทัักษะด้้านการเกษตร
เคหกิิจเกษตร และเกิิดเครืือข่่ายการดำำ�เนิินกิิจกรรมกลุ่่�มยุุวเกษตรกร
โดยมูู ล นิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ยุุ ว เกษตรกรไทยฯ สนัั บ สนุุ น งบประมาณให้้ แ ก่่
กลุ่่�มยุุวเกษตรกรโดยตรง จำำ�นวน 385,000 บาท

			ชมรมนิิสิติ เก่่าค่่ายอาสาพััฒนา มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ดำำ�เนิินการผ่่านโครงการ
ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นากลุ่่�มยุุ ว เกษตรกรในโรงเรีียนเกษตรศาสตร์์ อ นุุ ส รณ์์ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การจัั ดตั้้� ง
กลุ่่�มยุุวเกษตรกรในโรงเรีียนเกษตรศาสตร์์อนุุสรณ์์ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชมรมนิิสิิตเก่่า
ค่่ า ยอาสาพัั ฒ นาฯ สนัั บ สนุุ น งบประมาณให้้ ก ลุ่่�มยุุ ว เกษตรกร
จำำ�น วน  10 กลุ่่�ม รวมทั้้� ง สิ้้� น  150,000 บาท เพื่่� อ ปลูู ก ฝัั ง
ให้้ยุวุ เกษตรกรมีีทััศนคติิที่ดีีต่
่� อ่ อาชีีพเกษตรกรรม มีีความภาคภููมิใิ จ
ในการทำำ� เกษตร พร้้ อ มทั้้� ง พัั ฒ นาให้้ ยุุ ว เกษตรกรมีีความรู้้� 
ประสบการณ์์ ทักั ษะด้้านการเกษตร เคหกิิจเกษตร ทัักษะการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต และมีีผลผลิิตทางการเกษตรเพื่่�อใช้้ประกอบอาหารกลางวััน
ที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการในโรงเรีียน 
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			 กรมพิินิจิ และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ดำำ�เนิินการ
ผ่่ า นโครงการส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นากลุ่่�มยุุ ว เกษตรกรในศูู นย์์ ฝึึ ก
และอบรมเด็็กและเยาวชน เพื่่�อส่่งเสริิมการจััดตั้้�งกลุ่่�มยุุวเกษตรกร
ขึ้้�นในศููนย์์ฝึึกและอบรมเด็็กและเยาวชน จำำ�นวน 18 แห่่ง ในพื้้�นที่่�
15 จัังหวััด  โดยนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานพััฒนากลุ่่�มยุุวเกษตรกร
ของกรมส่่งเสริิมการเกษตรมาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของ
เด็็กและเยาวชนในสถานที่่�ควบคุุม สนัับสนุุนให้้ความรู้้�ทางวิิชาการ
พััฒนาทัักษะด้้านการเกษตรและเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเกษตร รวมถึึงการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม พััฒนาภาวะผู้้�นำำ� 
การอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม และการพััฒนาอาชีีพ เพื่่อ� ตนเอง ครอบครััว
ชุุมชน และสัังคม อัันจะนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั พึ่่ิ ง� พาตนเองและสามารถ
กลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้อย่่างปกติิสุุข  และลดความเสี่่�ยงในการกระทำำ�
ผิิดซ้ำำ��ของเด็็กและเยาวชนภายหลัังปล่่อยตััว
		
●	ความร่่ ว มมืือทางวิิ ช าการระหว่่ า งกรมส่่ ง เสริิ ม การเกษตรและ
			 หน่่วยงานวิิชาการ

			 มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ (มก.) พัั ฒ นาวิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชนเป็็ นผู้้�ป ระกอบการ
เพื่่�อเสริิมสร้้างเศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชน
			 มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (มข.) ร่่วมกัันพััฒนาศัักยภาพเจ้้าหน้้าที่่�ในการวิิเคราะห์์
พื้้�นที่่�ชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วมหลัักสููตรเทคนิิคการเขีียนโครงการอย่่างมืืออาชีีพ
			 มหาวิิ ท ยาลัั ย สงขลานคริิ น ทร์์ (มอ.) นำำ� ผลงานวิิ จัั ย สูู ต รปุ๋๋� ย ที่่� ส่่ ง เสริิ ม สํําหรัั บ
ผัักไฮโดรโปนิิกส์์ในโรงเรืือนเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิตให้้เกษตรกรในจัังหวััดพัังงา
			 มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ (มจ.) ร่่วมขยายผลงานวิิจััยการเปรีียบเทีียบระบบการให้้น้ำำ��
ในแปลงผัักเพื่่�อประหยััดพลัังงาน ณ แปลงเรีียนรู้้�ภายในสำำ�นัักงานส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตร
			สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สจล.) จััดทำำ�โครงการ
พััฒนาการจััดการศััตรููพืืชอย่่างเป็็นระบบด้้วยนวััตกรรมเพื่่�อเกษตรอััจฉริิยะ (แอพพลิิเคชั่่�น DOAE Pest
Forecast)
			สำำ�นักั งานพััฒนาการวิิจัยั การเกษตร (องค์์การมหาชน) (สวก.) ร่่วมขยายผลงานวิิจัยั
จำำ�นวน 6 เรื่่�อง เกษตรกร จำำ�นวน 295 ราย และเจ้้าหน้้าที่่� จำำ�นวน 161 ราย
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3.1 งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
หน่่วยนัับ : บาท

				ปีี 2564	ปีี 2563
สิินทรััพย์์
	สิินทรััพย์หมุ
์ ุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�นระยะสั้้�น
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
วััสดุุคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
		 รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
ลููกหนี้้�ระยะยาว
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
		 รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์		
หนี้้�สิิน
	หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น
เจ้้าหนี้้�อื่่�นระยะสั้้�น
เงิินทดรองราชการรัับจากคลัังระยะสั้้�น
เงิินรัับฝากระยะสั้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
		 รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
	หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว
เงิินทดรองราชการรัับจากคลัังระยะยาว
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
		 รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน		
สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
ทุุน
รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสม
รวมสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
รวมหนี้้�สิินและสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
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127,545,697.57
30,045,600.00
18,047,588.41
43,066.75
5,994,920.22
19,140.33
181,696,013.28

96,350,985.86
30,095,600.00
75,962,510.15
43,066.75
4,848,103.59
22,452.96
207,322,719.31

1,861,323.00
1,365,981,143.45
1,085,851.75
86,087,998.29
1,455,016,316.49
1,636,712,329.77

1,861,323.00
1,335,532,286.89
2,968,514.96
59,580,046.88
1,399,942,171.73
1,607,264,891.04

71,428,577.32
37.10
16,348,384.23
17,715,291.45
97,462,929.61
187,122.75
203,142,342.46

92,150,625.45
368.36
17,980,964.07
17,715,291.45
94,419,689.34
189,153.75
222,456,092.42

22,420,028.64
8,189,325.00
285,617.09
30,894,970.73
234,037,313.19
1,402,675,016.58

22,694,679.72
8,189,325.00
285,617.09
31,169,621.81
253,625,714.23
1,353,639,176.81

3,203,215,974.27
(1,800,540,957.69)
1,402,675,016.58
1,636,712,329.77

3,215,185,332.91
(1,861,546,156.10)
1,353,639,176.81
1,607,264,891.04
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3.2 งบแสดงผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
หน่่วยนัับ : บาท

				ปีี 2564	ปีี 2563
รายได้้
รายได้้จากงบประมาณ
รายได้้จากเงิินกู้้�และรายได้้อื่่�นจากรััฐบาล
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ
รายได้้จากการอุุดหนุนอื่
ุ ่�นและบริิจาค
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้		
ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ
ค่่าตอบแทน
ค่่าใช้้สอย
ค่่าวััสดุุ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนอื่น่� และบริิจาค
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้สููง/(ต่ำำ�� ) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายก่่อนรายได้้แผ่่นดิิน
รายการรายได้้แผ่่นดิินสุุทธิิ
รายได้้สููง/(ต่ำำ�� ) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ
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9,090,523,541.67
3,052,143,363.90
7,102,837.15
12,559,132.49
38,381,155.13
12,200,710,030.34
4,165,340,947.87
3,101,591,362.64
2,994,871.50
871,082,579.31
443,104,256.09
137,246,276.34
247,804,472.80
2,997,148,359.69
149,974,124.46
12,116,287,250.70
84,422,779.64
84,422,779.64

9,246,513,736.59
5,322,106.33
58,336,044.70
1,574,214.63
9,311,746,102.25
4,294,594,017.18
2,850,684,824.67
2,594,351.00
1,200,078,808.16
459,082,658.13
136,027,174.62
929,975,753.36
2,000.00
99,598,417.66
9,972,638,004.78
(660,891,902.53)
3,220.00
(660,888,682.53)
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รางวััลจากหน่่วยงานภายนอก
กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้รัับรางวััลเลิิศรััฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
ซึ่่�งเป็็นรางวััลเกีียรติิยศมอบให้้หน่่วยงานที่่�มุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิราชการจนประสบความสำำ�เร็็จ มีีความเป็็นเลิิศ
แห่่งหน่่วยงานรััฐทั้้�งปวง รางวััลเลิิศรััฐ มีี 3 สาขา ได้้แก่่ สาขาบริิการภาครััฐ สาขาคุุณภาพการบริิหารจััดการ
ภาครััฐ และการบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วม ซึ่่�งกรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้รัับ 2 รางวััล และเข้้ารัับมอบ
รางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Zoom Meeting)
โดยมีีนายวิิษณุุ เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี เป็็นประธานในพิิธีี โดยรางวััลเลิิศรััฐที่่�ได้้รัับ คืือ
รางวััลเลิิศรััฐ สาขาการบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วม ประเภทรางวััล
		ร่่วมใจแก้้จน ผลงานเรื่่�อง โครงการวิิสาหกิิจชุุมชนภายใต้้แปลงใหญ่่
		ร่่วมใจแก้้จนชุุมชนผู้้�ปลููกกาแฟน้ำำ��หนาว จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ได้้รัับรางวััล
		 ระดัับดีีเด่่น
●

สำำ�นักั งานเกษตรจัังหวััดเพชรบููรณ์์เป็็นหน่ว่ ยงานในสัังกััดกรมส่่งเสริิมการเกษตรที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน
ในพื้้�นที่่� ได้้ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มเกษตรกรวิิสาหกิิจชุมุ ชน อำำ�เภอน้ำำ��หนาว ร่่วมพััฒนากระบวนการคิิด 
ร่่วมกัันในการกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขปััญหาชุุมชนกำำ�ลัังประสบ และถ่่ายทอดความรู้้�และเทคโนโลยีี
การเกษตรสมััยใหม่่ให้้กัับกลุ่่�มเกษตรกร เช่่น การบริิหารจััดการในรููปแบบส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่
การพััฒนาสู่่�วิิสาหกิิจชุุมชน พร้้อมทั้้�งพััฒนาเกษตรกรสู่่�การเป็็นผู้้�จััดการแปลงที่่�มีีศัักยภาพเป็็นเกษตรกร
รุ่่�นใหม่่ (Young Smart Farmer) และเกษตรปราดเปรื่่อ� ง (Smart Farmer) และต่่อยอดไปถึึงการท่่องเที่่ย� ว
เชิิงเกษตร ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวมาจากความต้้องการของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง สามารถทำำ�ให้้เกษตรกร
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น 
� ผลผลิิตมีีคุุณภาพมาตรฐาน และชุุมชนมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น 
� ทรััพยากรธรรมชาติิโดยรอบ
ดีีขึ้้�น และนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปัญ
ั หาความยากจนตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable Development
Goals: SDGs)
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รางวัั ล เลิิ ศ รัั ฐ สาขาบริิ ก ารภาครัั ฐ ประเภทยกระดัั บ การให้้ บ ริิ ก าร
		 ที่ต
�่ อบสนองต่่อสถานการณ์์โควิิด 19 ผลงานเรื่่อ� ง ระบบส่่งเสริิมการเกษตร
		 ในสถานการณ์์โควิิด 19 เพื่่�อการรัับบริิการเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน ได้้รับ
ั รางวััล
		 ระดัับดีี
●

กรมส่่งเสริิมการเกษตรประสบความสำำ�เร็็จในการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานโดยใช้้
ระบบส่่งเสริิมการเกษตร (T&V System) มาปรัับเปลี่่ย� นการทำำ�งานสู่่�ระบบออนไลน์์ และขัับเคลื่่อ� นระบบ
ส่่งเสริิมการเกษตรผ่่านโครงการต่่าง ๆ ได้้แก่่ โครงการรณรงค์์ส่่งเสริิมการบริิโภคผลไม้้ภายในประเทศ
(Eat Thai First) การแก้้ปััญหาสิินค้้าเกษตรในสถานการณ์์โควิิด  - 19
ผ่่านเว็็บไซต์์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์์.com โครงการฟาร์์มตััวอย่่าง
โครงการตู้้�เย็็นข้า้ งบ้้านต้้านภััย COVID-19 โครงการบ้้านพอเพีียงเลี้้ย� งชีีวิิต
สู้้�โควิิด-19 โครงการฝึึกอาชีีพระยะสั้้�นกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร (Do It
From Home) และโครงการช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่�งมีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อให้้เกษตรกรได้้รัับบริิการทางการเกษตรที่่�ครบถ้้วนรอบด้้าน  ได้้รัับ
พืืชพัันธุ์์�ดีีสำำ�หรัับปลููกบริิโภคภายในครััวเรืือน  และมีีช่่องทางจำำ�หน่่าย
สิินค้้าออนไลน์์ที่่�ดีี  การให้้บริิการของกรมส่่งเสริิมการเกษตรตอบโจทย์์
แก่่เกษตรกรในช่่วงสถานการณ์์โควิิด – 19 อย่่างแท้้จริิง

รายงานประจำำ�ปีี 2564
กรมส่่ งเสริิมการเกษตร
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คณะทำำ�งานจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีี 2564
ของกรมส่่ งเสริิมการเกษตร
ประธานคณะทำำ�งาน

นางกุุลฤดีี พััฒนะอิ่่�ม

รองอธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการเกษตร ด้้านบริิหาร

รองประธานคณะทำำ�งาน

นายวุุฒิิชััย ชิิณวงศ์์

ผู้้�อำ�น
ำ วยการกองแผนงาน

คณะทำำ�งาน

นายคมกฤช อุุทะโก
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาระบบและอััตรากำำ�ลััง กองการเจ้้าหน้้าที่่�
นางสาวประภััสสรณ์์ วิิริิยาภรณ์์ นัักวิิชาการเงิินและบััญชีีชำำ�นาญการ กองคลััง
นางสาวนัันทวััน ทองเบ็็ญญ์์
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาพื้้�นที่่�พิิเศษ
กองส่่งเสริิมโครงการพระราชดำำ�ริิ การจััดการพื้้�นที่่�และวิิศวกรรมเกษตร
นายจิิรวิิทย์์ เฮงหิิรััญญวงษ์์
นัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตรชำำ�นาญการพิิเศษ
กองวิิจััยและพััฒนางานส่่งเสริิมการเกษตร
นายสรายุุทธ สิิริิภููษิิต
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มวิิเคราะห์์ข้้อมููลสารสนเทศ
ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
นางอาภััสสิิริิ จัันทรโรทััย
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาเทคโนโลยีีการฝึึกอบรม
สำำ�นัักพััฒนาการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
นางสาวสุุตาภา ทองสมจิิต
นัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตรชำำ�นาญการ กองพััฒนาเกษตรกร
นางสาวจุุฬาภรณ์์ นกสกุุล
ผู้้�อำ�น
ำ วยการกลุ่่�มส่่งเสริิมการวิินิจฉั
ิ ัยศััตรููพืืช
กองส่่งเสริิมการอารัักขาพืืชและจััดการดิินปุ๋๋�ย
นายสุุธีีร์์ ชััยประเดิิมศัักดิ์์�
นัักวิิชาการเกษตรชำำ�นาญการพิิเศษ
สำำ�นัักส่่งเสริิมและจััดการสิินค้้าเกษตร
นางศิิริิเพ็็ญ ลาภวงศ์์เมธีี
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาศัักยภาพวิิสาหกิิจชุุมชน 
กองส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุุมชน
นางสุุกััญญา ตู้้�แก้้ว
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มผลิิตและขยายพัันธุ์์�พืืช กองขยายพัันธุ์์�พืืช
นายไตรรััตน์์ ดีีสุ่่�น
หััวหน้้าฝ่่ายสารบรรณ สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม
นางสาวรััตนาพร เลิิศชูู
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ กลุ่่�มพััฒนาระบบบริิหาร

คณะทำำ�งานและเลขานุุการ

นางสาวอาภาภรณ์์ มีีนาพัันธ์์

ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มติิดตามและประเมิินผล กองแผนงาน

คณะทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

นางสาวเบญจวััลย์์ มะลิิลา

104

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension

นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ กองแผนงาน
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