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	 ปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ด้ำาเนิินิการ 
ขัับเคล่ื่�อนิงานิส่่งเส่ริมการเกษตรเพ่�อยกระดั้บเกษตรกรไทยภายใต้ 
แผนิยุทธศาส่ตร์ชาติ	 20	 ปีี	 แลื่ะให้้ความส่ำาคัญกับงานิตามนิโยบายขัอง 
รัฐบาลื่แลื่ะกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 รวมทั�งตระห้นัิกถึึงความส่ำาคัญ 
ขัองส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID-19)	 
ซึึ่� ง ส่่งผลื่กระทบต่อปีระชาชนิ	 พ่� น้ิองเกษตรกร	 แลื่ะการด้ำาเนิินิงานิ 
ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตรอย่างห้ล่ื่กเล่ื่�ยงไม่ได้้	

	 ภายใต้ส่ถึานิการณ์ดั้งกล่ื่าวเป็ีนิความท้าทายอย่างมากขัองกรมส่่งเส่ริม 
การเกษตรในิการช่วยเห้ล่ื่อดู้แลื่แลื่ะส่ร้างรายได้้ให้้แก่เกษตรกร	 ควบคู่ไปีกับ 
การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพองค์กรด้้วยเทคโนิโลื่ย่ดิ้จิิทัลื่แลื่ะการปีรับวิธ่การ 
ทำางานิสู่่ความปีกติให้ม่	 (New	 Normal)	 โด้ยยึด้ห้ลื่ักตลื่าด้นิำาการผลื่ิต	 
ตามนิโยบายขัอง	 ด้ร.เฉลิื่มชัย	 ศร่อ่อนิ	 รัฐมนิตร่ว่าการกระทรวงเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์	 มุ่งเน้ินิการส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาเกษตรกรให้้ส่ามารถึปีรับเปีล่ื่�ยนิ 
การผลิื่ตแลื่ะการบริห้ารจัิด้การสิ่นิค้าเกษตรให้้ส่อด้คล้ื่องกับความต้องการ 
ขัองตลื่าด้ตลื่อด้จินิการใช้เทคโนิโลื่ย่แลื่ะนิวัตกรรม	 ส่่งเส่ริมการบริห้ารจัิด้การ 
ปัีจิจัิยการผลื่ิตเพ่�อยกระด้ับการผลื่ิตสิ่นิค้าเกษตรให้้ได้้คุณภาพมาตรฐานิ  
ใช้กลื่ไกแลื่ะเคร่อข่ัายการทำางานิส่่งเส่ริมการเกษตรเช่�อมโยงทุกระดั้บ	 
รวมถึึงการช่วยเห้ล่ื่อดู้แลื่แลื่ะให้้บริการแก่เกษตรกร	 ส่ร้างแลื่ะขัยายผลื่ 
เกษตรกรรุ่นิให้ม่ให้้พร้อมเพ่�อพัฒนิาสู่่การเป็ีนิผู้ปีระกอบการ	 แลื่ะขัยาย 
ความร่วมม่อกับภาคส่่วนิต่าง	ๆ

	 ในิโอกาส่น่ิ�	 กระผมขัอให้้กำาลัื่งใจิพร้อมขัอบคุณเจ้ิาห้น้ิาท่�กรมส่่งเส่ริม 
การเกษตรทุกท่านิทั�งในิส่่วนิกลื่างแลื่ะส่่วนิภูมิภาค	 รวมทั�งภาค่เคร่อข่ัาย 
ท่�เก่�ยวข้ัอง	ท่�ม่ความมุ่งมั�นิตั�งใจิแลื่ะทุ่มเทความรู้ความส่ามารถึในิการชว่ยเห้ล่ื่อ 
พ่�น้ิองเกษตรกร	 เพ่�อส่ร้างความเข้ัมแข็ังสู่่ภาคเกษตรไทยทั�งระบบ	 ซึึ่�งจิะส่่งผลื่ 
ให้้เกษตรกรอยู่ด่้ม่สุ่ขัอย่างยั�งย่นิต่อไปี

(นายเข้้มแข็้ง ยุติธรรมดำำารง)
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คำำานำา
 รายงานประจำำาปี 2564 ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
จัิด้ทำาขึั�นิโด้ยม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อรวบรวมผลื่การด้ำาเนิินิงานิแลื่ะเผยแพร่
ปีระชาสั่มพันิธ์แก่ห้น่ิวยงานิ	องค์กร	ส่่วนิราชการแลื่ะผู้ส่นิใจิทั�วไปี	โด้ยม่ 
เน่ิ�อห้าส่าระเก่�ยวกับปีระวัติความเป็ีนิมาขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
วิสั่ยทัศน์ิ	 พันิธกิจิ	 ภารกิจิแลื่ะอำานิาจิห้น้ิาท่�	 โครงการส่ร้างองค์กร	 
อัตรากำาลัื่ง	 รายงานิการเงินิ	 แลื่ะผลื่การด้ำาเนิินิงานิ/โครงการตามภารกิจิ	 
ในิการส่นิับส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิขัองแผนิแม่บทภายใต้ยุทธศาส่ตร์ชาติ 
ในิ	4	ด้้านิ	ค่อ	ด้้านิความมั�นิคง	ด้้านิการส่ร้างความส่ามารถึในิการแข่ังขัันิ	 
ด้้านิการส่ร้างโอกาส่แลื่ะความเส่มอภาคทางสั่งคม	 แลื่ะด้้านิการส่ร้าง
การเติบโตบนิคุณภาพช่วิตท่�เป็ีนิมิตรต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อม	 รวมทั�งการด้ำาเนิินิ
งานิในิช่วงส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	
(COVID-19)

	 คณะผู้จัิด้ทำาห้วังเป็ีนิอย่างยิ�งว่ารายงานิปีระจิำาปีี	 2564	 ขัอง
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ฉบับน่ิ�	จิะเป็ีนิปีระโยชน์ิต่อผู้ท่�เก่�ยวข้ัองตลื่อด้จินิ
ปีระชาชนิผู้ท่�ส่นิใจิทั�วไปี

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
เมษายน 2565
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l	 ท่�ปีระชุมอธิบด่้กรมต่างๆ	ในิสั่งกัด้กระทรวงเกษตรได้้ม่การปีรึกษา
ห้าร่อถึึงเร่�องการปีรับปีรุงงานิส่่งเส่ริมการเกษตรให้้เป็ีนิรูปีแบบ
ปีระส่ม	 แทนิการส่่งเส่ริมแต่ลื่ะพ่ชห้ร่อสั่ตว์แต่ลื่ะอย่าง	 โด้ยจิะ 
เริ�ม ด้้วยการจัิด้ตั� งกองขึั�นิในิส่ำานัิกปีลัื่ด้กระทรวงเกษตร 
แลื่ะจิะขัอตั�งเป็ีนิกรมต่อไปี

l	 ให้้เร่ยกช่�อว่า	 “กรมแพร่ขัยายการเกษตร”	 โด้ยโอนิงานิส่่งเส่ริม 
การเกษตรจิากทุกกรมในิสั่งกัด้กระทรวงเกษตรมาร่วม 
อยู่ในิกรมแพร่ขัยายการเกษตร	 ส่่วนิเจ้ิาห้น้ิาท่�ให้้เร่ยกพนัิกงานิ 
แพร่ขัยายจัิงห้ วัด้แลื่ะพนัิกงานิแพร่ขัยายอำา เภอต่อมา 
คณะรัฐมนิตร่ได้้ม่มติเห็้นิชอบในิห้ลัื่กการให้้เปีล่ื่�ยนิช่�อเป็ีนิ	 
“กรมบริการเกษตร”	 โด้ยเจ้ิาห้น้ิาท่�ในิส่่วนิภูมิภาคให้้ยุบ 
กสิ่กรรมจัิงห้วัด้แลื่ะยุบกสิ่กรรมอำาเภอ	 แลื่ะให้้เปีล่ื่�ยนิเป็ีนิ 
เกษตรจัิงห้วัด้แลื่ะเกษตรอำาเภอ

l	 คณะรัฐมนิตร่ได้้ม่มติเห็้นิชอบในิห้ลัื่กการให้้กระทรวงเกษตร
พิจิารณาจัิด้ตั�งกรม	 ห้ร่อ	 ส่ำานัิกงานิส่่งเส่ริมการเกษตรขึั�นิเป็ีนิ
ห้น่ิวยงานิกลื่างในิกระทรวงเกษตร

	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรจัิด้ตั�งขึั�นิจิากแนิวคิด้ท่�จิะให้้ม่ห้น่ิวยงานิ 
ท่�รับผิด้ชอบการส่่งเส่ริมแลื่ะเผยแพร่ทางการเกษตรทั�งพ่ช	 ปีศุสั่ตว์	 
แลื่ะปีระมง	 ไว้ท่�ห้น่ิวยงานิเด่้ยว	 โด้ยรวมงานิส่่งเส่ริมการเกษตร 
ขัองส่ำานัิกงานิปีลัื่ด้กระทรวง	 กรมกสิ่กรรม	 แลื่ะกรมการข้ัาวเข้ัาด้้วยกันิ	 
เพ่�อให้้ม่อำานิาจิห้น้ิาท่�เก่�ยวกับการอำานิวยการ	 บริการแลื่ะเผยแพร่ 
วิชาการ	 ห้ร่อความรู้เก่�ยวกับการเกษตรแผนิให้ม่ให้้ถึึงตัวเกษตรกร 
โด้ยทั�วถึึงแลื่ะแพร่ห้ลื่าย	โด้ยม่ลื่ำาดั้บการจัิด้ตั�งกรม	ดั้งน่ิ�

วันทีี่� 1
กรกฎาคำม
2498

วันทีี่� 1
กรกฎาคำม
2509

วันทีี่� 1
มกราคำม
2504

ประวัติกรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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l	 ท่�ปีระชุมส่ภาร่างรัฐธรรมนูิญได้้ม่มติรับห้ลัื่กการพระราชบัญญัติ
ปีรับปีรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับท่�	4)	พ.ศ.	2510	เพ่�อขัอตั�ง 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 แลื่ะได้้ปีระกาศใช้เป็ีนิกฎห้มายให้้ตั�ง	 
“กรมส่่งเส่ริมการเกษตร”	 ได้้เม่�อวันิท่�	 21	 ตุลื่าคม	 พ.ศ.	 2510	 
ซึึ่�งเป็ีนิวันิถัึด้จิากวันิปีระกาศในิราชกิจิจิานุิเบกษา	 ฉบับพิเศษ	 
ห้น้ิา	 1	 เล่ื่ม	 84	 ตอนิท่�	 101	 วันิท่�	 20	 ตุลื่าคม	 พ.ศ.	 2510	 
โด้ยม่เห้ตุผลื่ในิการจัิด้ตั�ง	 ค่อ	 เน่ิ�องจิากปีระเทศไทยเป็ีนิปีระเทศ 
เกษตรกรรม	 ปีระชากรขัองปีระเทศม่อาช่พในิการเกษตร 
ปีระมาณร้อยลื่ะ	 80	 แลื่ะสิ่นิค้าการเกษตรเป็ีนิสิ่นิค้าส่่งออก 
ท่�ส่ำาคัญ	 นิำารายได้้เข้ัาปีระเทศปีระมาณร้อยลื่ะ	 90	 ขัองสิ่นิค้า 
ส่่ งออกทั� งห้มด้	 ซึึ่� งอาจิถ่ึอไ ด้้ ว่าการเศรษฐกิจิส่่วนิรวม 
ขัองปีระเทศขึั�นิอยู่กับอาช่พการเกษตรเปี็นิส่ำาคัญ	 แลื่ะได้้แต่งตั�ง 
ศาส่ตราจิารย์พิเศษ	 ทำานิอง	 สิ่งคาลื่วณิช	 ให้้ด้ำารงตำาแห้น่ิง 
อธิบด่้กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 (คนิแรก)	 ตั�งแต่	 พ.ศ.	 2511	 
ถึึง	พ.ศ.	2518

 วัตถุุประส่งค์ำการก่อตั�งกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 มุ่งจัิด้รูปีบริการทางวิชาการเกษตรให้้อยู่ 
ในิส่ถึาบันิเด่้ยวกันิ	 เพ่�อส่ะด้วกในิการจิัด้บริการแก่เกษตรกร	 โด้ยจัิด้ให้้ม่การปีลืู่กพ่ชอาห้ารให้้พลื่เม่อง	 
แลื่ะส่่งเป็ีนิสิ่นิค้าออก	 รวมทั�งเป็ีนิวัตถุึดิ้บขัองอุตส่าห้กรรมในิปีระเทศ	 แลื่ะกระทำาในิลัื่กษณะให้้เกษตรกร 
รวมกันิเป็ีนิกลุ่ื่ม	 ม่การปีระส่านิงานิกับส่ถึาบันิขัองรัฐแลื่ะเอกชนิท่�เก่�ยวข้ัอง	 แนิวทางการส่่งเส่ริม 
กระทำาโด้ยพิจิารณาความตอ้งการขัองตลื่าด้ทั�งภายในิแลื่ะภายนิอกเปีน็ิห้ลัื่ก	ม่การกำาห้นิด้ระบบการปีลื่กู
ให้้เห้มาะส่มกับส่ภาพพ่�นิท่�แลื่ะทรัพยากร	เพ่�อให้้ได้้ผลื่ตอบแทนิสู่งสุ่ด้	ส่นัิบส่นุินิการรวมกลุ่ื่ม	การส่ร้าง
เกษตรกรชั�นินิำาในิท้องถิึ�นิ	 เพ่�อมุ่งให้้เกิด้การช่วยตนิเอง	 รวมทั�งยุวเกษตรกร	 กำาห้นิด้แผนิการปีลืู่กพ่ช 
ห้ลื่ายครั�งในิพ่�นิท่�ท่�ม่อยูแ่ทนิการเพิ�มผลื่ผลิื่ต	เพ่�อแก้ปัีญห้าการทำางานิไม่เต็มท่�ขัองเกษตรกร

วันทีี่� 14
กันยายน
2510

รายงานประจำำาปี 2564
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ส่่งเส่ริมการเกษตรอย่างส่ร้างส่รรค์์ 
ก้าวทัันส่ถานการณ์์ 

ปฏิิบัติงานด้ีวยค์วามภาค์ภูมิ

1. ส่่งเส่ริมและพััฒนาเกษตรกร
 ให้้มีค์วามเข้้มแข็้งและส่ามารถพ่ั�งพัาตนเองได้ี
2. ส่่งเส่ริมและพััฒนาเกษตรกรให้้มีขี้ดีค์วามส่ามารถในการผลิต
 และจััดีการสิ่นค้์าเกษตรตามค์วามต้องการข้องตลาดี
3. ให้้บริการทัางการเกษตรและผลิตปัจัจััยทัางการเกษตร
 เพ่ั�อส่นับส่นุนและจัำาห้น่ายแก่เกษตรกรและ
 ห้น่วยงานทีั�เกี�ยวข้้อง
4. ศ่ึกษา วิจััย และพััฒนางานด้ีาน
 การส่่งเส่ริมการเกษตร และบูรณ์าการ 

การทัำางานกับทุักภาค์ส่่วน

พันธกิจำ

คำำาข้วัญ

เกษตรกรมีีความีเข้้มีแข็้ง 
มีีคุณภาพชีีวิตทีี่�ดีี  

ใช้ีเที่คโนโลยีีและนวัตกรรมี
และมีีรายีได้ีทีี่�มัี�นคง

วิสั่ยทัี่ศน์

 l มุ่งมั�นบริการ (Service mind)
 l ทีัมงานเป็นเลิศึ (Teamwork)
 l เชิิดีชูิคุ์ณ์ธิรรม (Ethic)
 l ผู้นำาการเปลี�ยนแปลง (Change leader)

ค่ำานิยม

STEC
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ภารกิจำ
	 ให้้กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 ม่ภารกิจิเก่�ยวกับการส่่งเส่ริม 
แลื่ะพัฒนิาเกษตรกร	 ครอบครัวเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 
แลื่ะวิส่าห้กิจิชุมชนิ	การส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาเพิ�มศักยภาพการผลิื่ต	 
การแปีรรูปี	 การเพิ�มมูลื่ค่า	 การพัฒนิาคุณภาพสิ่นิค้าเกษตร 
แลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์	 โด้ยการศึกษา	 วิจัิย	 พัฒนิา	 กำาห้นิด้มาตรการ 
แลื่ะแนิวทางในิการส่่งเส่ริมการเกษตร	 ตลื่อด้จินิการถ่ึายทอด้ 
เทคโนิโลื่ย่การเกษตรแลื่ะการให้้บริการทางการเกษตร	 เพ่�อให้้ 
เกษตรกรม่อาช่พแลื่ะรายได้้ท่�มั�นิคง	ม่คุณภาพช่วิตท่�ด่้	แลื่ะพึ�งพา 
ตนิเองได้้อย่างยั�งย่นิ

ภารกิจำ
และ

อำานาจำหน้าทีี่�

อำานาจำหน้าทีี่� 
1.	 ด้ำาเนิินิการตามกฎห้มายว่าด้้วยการส่่งเส่ริมวิส่าห้กิจิชุมชนิ	แลื่ะกฎห้มายอ่�นิท่�เก่�ยวข้ัอง
2.	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาเกษตรกร		ครอบครัวเกษตรกร		องค์กรเกษตรกร		แลื่ะวิส่าห้กิจิชุมชนิ
3.	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการผลิื่ตแลื่ะการจัิด้การสิ่นิค้าเกษตร
4.	 ฝึึกอาช่พ	ถ่ึายทอด้เทคโนิโลื่ย่	แลื่ะให้้บริการทางการเกษตร
5.	 ศึกษา	วิจัิย	แลื่ะพัฒนิางานิด้้านิการส่่งเส่ริมการเกษตร
6.	 ปีฏิิบัติการอ่�นิใด้ตามท่�กฎห้มายกำาห้นิด้ให้้เป็ีนิอำานิาจิห้น้ิาท่�ขัองกรมห้ร่อตามท่�รัฐมนิตร่ 

ห้ร่อคณะรัฐมนิตร่มอบห้มาย

รายงานประจำำาปี 2564
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โคำรงส่ร้างองค์ำกรข้องกรมส่่งเส่ริมการเกษตร
ณ์ วันทีั� 30 กันยายน พั.ศึ. 2564
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แผนทีี่�ตั�งหน่วยงานภูมิภาคำ
และหน่วยงานส่่วนกลางทีี่�ตั�งอยู่ในส่่วนภูมิภาคำ

รายงานประจำำาปี 2564
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อัตรากำาลังเจ้ำาหน้าทีี่�
ณ	วันิท่�	30	กันิยายนิ	2564	

กรอบอัตรากำาลังทัี่�งสิ่�น 12,112 อัตรา
ลำาดัำบ ประเภที่

ส่่วนกลาง (อัตรา) ส่่วนภูมิภาคำ (อัตรา) รวม
กรอบ จำำานวน กรอบ จำำานวน กรอบ จำำานวน

1 ขั้าราชการ 1,166	 1,099	 7,805	 7,301	 8,971	 8,400	

2 ลืู่กจิ้างปีระจิำา 203	 195	 256	 247	 459	 442	

3 พนิักงานิราชการ 572	 486	 2,110	 1,674	 2,682	 2,160	

รวม 1,941 1,780 10,171 9,222 12,112 11,002 

ประเภที่ข้้าราชการ
ตำาแหน่ง
ประเภที่ ระดัำบ

จำำานวนเจ้ำาหน้าทีี่�จำำาแนกตามวุฒิการศึกษา (อัตรา)
รวม 

(อัตรา)ตำ�ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโที่ ปริญญาเอก

บริห้าร สู่ง - - 1 - 1

ต้นิ - 3 1 - 4

อำานวยการ สู่ง - 44 35 1 80

ต้นิ - 8 3 - 11

วิชิาการ ทรงคุณวุฒิ - - - - 0

เช่�ยวชาญ - 1 2 1 4

ชำานิาญการพิเศษ - 923 341 13 1,277

ชำานิาญการ 3 1,666 1,063 8 2,740

ปีฏิิบัติการ 6 2,527 364 1 2,898

ทัั�วไป อาวุโส่ 49 85 3 - 137

ชำานิาญงานิ 617 200 10 - 827

ปีฏิิบัติงานิ 414 7 - - 421

รวม 1,089 5,464 1,823 24 8,400

ประเภที่ลูกจ้ำางประจำำาและพนักงานราชการ

ประเภที่
จำำานวนเจ้ำาหน้าทีี่�จำำาแนกตามวุฒิการศึกษา (อัตรา)

รวมตำ�ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโที่ ปริญญาเอก

ลูกจั้างประจัำา 432 10 - - 442

พันักงานราชิการ 1,141 1,019 - - 2,160
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	 งบบุคลื่ากร	 3,693,590,300	 บาท
	 งบด้ำาเนิินิงานิ	 1,579,825,600	 บาท
	 งบลื่งทุนิ	 			238,539,800	 บาท
	 งบรายจ่ิายอ่�นิ	 					25,940,500	 บาท
 รวมทัั�งสิ่�น 5,537,896,200 บาทั

งบประมาณรายจ่ำายประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประจำำาปี 2564
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร 9
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ตัวชี�วัดำ นำ�าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์์การประเมิน
ผล

การดำำาเนินงานเป้าหมายขั้�นต้น 
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
 (75)

เป้าหมายขั้�นสู่ง 
(100)

2.1.1  การประเมินประสิ่ทัธิิผลการดีำาเนินงาน (Performance Base) นำ�าห้นักร้อยละ 70

1) ผลการดีำาเนินงานตามแนวทัาง 
ส่่งเส่ริมเกษตรแปลงให้ญ่่

20.00

1.1)	 ร้อยลื่ะขัองต้นิทุนิการผลิื่ต 
ท่�ลื่ด้ลื่ง

5.00 6.00 10.00 12.59 14.87
(สู่งกว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

1.2)	 ร้อยลื่ะขัองผลื่ผลิื่ต 
สิ่นิค้าเกษตรท่�เพิ�มขึั�นิ

5.00 10.00 14.56 19.12 21.05
(สู่งกว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

1.3)	 ร้อยลื่ะขัองแปีลื่งท่�ได้้ราคา
ผลื่ผลิื่ตเพิ�มขึั�นิ

5.00 5.00 7.00 8.99 10.26
(สู่งกว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

1.4)	 ร้อยลื่ะขัองแปีลื่งให้ญ่ 
ท่�ได้้รับการรับรองคุณภาพ 
แลื่ะมาตรฐานิการผลิื่ต

5.00 60.00 78.64 97.28 88.89	*
(ตำ�ากว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

2) การพััฒนามาตรฐานข้้อมูลกลาง  
(Data Standard) ข้้อมูลบุค์ค์ล 
ข้องฐานข้้อมูลทัะเบียนเกษตรกร

15.00 กรอบ	 
Data	Standard	 
ขัองฐานิข้ัอมูลื่ 

ทะเบ่ยนิเกษตรกร 
ได้้รับความเห็้นิชอบ 
จิากคณะกรรมการฯ	 

ท่�เก่�ยวข้ัอง

กระทรวงเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์	 
ปีระกาศใช้	 

Data	Standard	 
แลื่ะให้้บริการ 

ตรวจิส่อบส่ถึานิะ	 
การขึั�นิทะเบ่ยนิ

เกษตรกร	 
กับห้น่ิวยงานิ 
ภายนิอก

รายงานิการใช้ 
ปีระโยชน์ิจิาก 
ฐานิข้ัอมูลื่กลื่าง 
ข้ัอมูลื่บุคคลื่ 
ขัองฐานิข้ัอมูลื่ 

ทะเบ่ยนิเกษตรกร	 
ภายห้ลัื่งการปีรับปีรุง	 
อย่างน้ิอย	3	รูปีแบบ	 

(อ้างอิงการใช้ 
ปีระโยชน์ิทะเบ่ยนิ 
เกษตรกร	ตามท่� 
กระทรวงเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์ระบุ

3	ผลื่ผลื่ิต	
ตามเปี้าห้มาย

ขัั�นิต้นิ/
ขัั�นิมาตรฐานิ/

ขัั�นิสู่ง	
(ตามเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

3) รายได้ีเงินส่ดีสุ่ทัธิิทัางการเกษตร 
ข้องเกษตรกรเฉลี�ยต่อค์รัวเร่อน 
เพิั�มข่้�น (บาทั/ค์รัวเร่อน/ปี) 

15.00 59,460.00	 67,695.73	 75,931.46 79,485.62
(สู่งกว่าเป้ีาห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

2.1 ผลการประเมินส่่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ่ที่ธิภาพ 
 ในการปฏิิบัติราชการข้องกรมส่่งเส่ริมการเกษตร กระที่รวง 
 เกษตรและส่หกรณ์ ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตัวชี�วัดำ นำ�าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์์การประเมิน
ผล

การดำำาเนินงานเป้าหมายขั้�นต้น 
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
 (75)

เป้าหมายขั้�นสู่ง 
(100)

4) ร้อยละค์วามส่ำาเร็จัข้อง 
การพััฒนา Smart Farmer  
ต้นแบบ

20.00

4.1)	 ร้อยลื่ะขัอง	Smart	Farmer	
ต้นิแบบ	ท่�ส่ามารถึจัิด้ทำา
แผนิการผลิื่ตรายบุคคลื่	
(IFPP)

10.00 60.00 70.00 80.00	 100.00
(สู่งกว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

4.2)	 ร้อยลื่ะขัอง	Smart	Farmer	 
ต้นิแบบ	ท่�ส่ามารถึจัิด้ทำา 
แผนิการผลิื่ตรายบุคคลื่	 
(IFPP)	ได้้	ม่รายได้้เพิ�มขึั�นิ 
ห้ร่อต้นิทุนิการผลิื่ตลื่ด้ลื่ง

10.00 60.00 70.00 80.00 80.67
(สู่งกว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

2.1.2   การประเมินศัึกยภาพัในการดีำาเนินงาน (Potential Base) นำ�าห้นักร้อยละ 30

1) การพััฒนาองค์์การสู่่ดิีจิัทััล :  
การพััฒนาคุ์ณ์ภาพัสิ่นค้์าเกษตร 
เพ่ั�อเตรียมค์วามพัร้อม 
สู่่มาตรฐาน (GAP) พ่ัชิ

15.00 ย่�นิเร่�อง/ย่�นิคำาขัอ 
แลื่ะเอกส่ารปีระกอบ 
เป็ีนิกระด้าษ	โด้ย 
ปีระชาชนิไม่ต้อง 
เดิ้นิทางมาติด้ต่อ	 
ณ	ส่ำานัิกงานิ	เช่นิ	 
จัิด้ส่่งทางไปีรษณ่ย์	 

อ่เมล์ื่	เป็ีนิต้นิ

ย่�นิเร่�อง/ย่�นิคำาขัอทาง 
ออนิไลื่น์ิ	(e-form)	 

แต่ยังไม่ส่ามารถึแนิบ 
เอกส่ารมาพร้อมกันิ 
ผ่านิระบบได้้	โด้ยให้้ 
ปีระชาชนิจัิด้ส่่งแยก 

มาในิรูปีแบบ	 
scan	file

ม่ระบบย่�นิเร่�อง/ 
ย่�นิคำาขัอทางออนิไลื่น์ิ	 
(e-form)	ท่�ปีระชาชนิ 

ม่ความปีลื่อด้ภัย	 
รักษาข้ัอมูลื่ส่่วนิบุคคลื่ 

แลื่ะแนิบเอกส่าร 
ปีระกอบการ 
พิจิารณาได้้

ม่ระบบย่�นิเร่�อง/ 
ย่�นิคำาขัอทาง 

ออนิไลื่น์ิ		(e-form)	 
ท่�ปีระชาชนิม่ 
ความปีลื่อด้ภัย	 
รักษาข้ัอมูลื่ 

ส่่วนิบุคคลื่แลื่ะแนิบ 
เอกส่ารปีระกอบ 
การพิจิารณาได้้
(ตามเป้ีาห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

2) การประเมินส่ถานะข้องห้น่วยงาน
ในการเป็นระบบราชิการ 4.0 
(PMQA 4.0)

15.00 240.00 - 350.00 384.95
(สู่งกว่าเปี้าห้มาย

ขัั�นิสู่ง)

ห้มายเห้ตุ 	 มติคณะกรรมการพัฒนิาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ในิการปีระชุมครั�งท่�	2/2564	เม่�อวันิท่�	31	พฤษภาคม	2564	 
	 เห็้นิชอบแนิวทางการปีระเมนิิส่่วนิราชการตามมาตรการปีรบัปีรุงปีระส่ทิธิภาพในิการปีฏิิบัติราชการ	ปีระจิำา 
	 ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	เพ่�อรองรับส่ถึานิการณก์ารแพรร่ะบาด้ขัองโรคตดิ้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	 
	 โด้ยไม่นิำาผลื่การด้ำาเนิินิงานิไปีจัิด้ปีระเภทตามเกณฑ์์การปีระเมินิในิระดั้บคุณภาพ	มาตรฐานิ	ต้องปีรับปีรุง	 
	 เน่ิ�องจิากส่ถึานิการณ์ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 (COVID	 -	 19)	 ยังคงแพร่ระบาด้อยู่ในิปัีจิจุิบันิ	 
	 กระทบต่อการด้ำาเนิินิงานิแลื่ะการปีระเมินิผลื่	 ส่่วนิราชการ/จัิงห้วัด้มุ่งระด้มทรัพยากรในิการแก้ไขัปัีญห้า 
	 แลื่ะให้้บริการปีระชาชนิในิภาวะวิกฤติ
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	 ส่ำานัิกงานิคณะกรรมการป้ีองกันิแลื่ะปีราบปีรามการทุจิริตแห่้งชาติ	 (ส่ำานัิกงานิ	 ปี.ปี.ช.)	 
การปีระเมินิคุณธรรมแลื่ะความโปีร่งใส่ในิการด้ำาเนิินิงานิขัองห้น่ิวยงานิภาครัฐ	 (Integrity	 and	 
Transparency	Assessment:	ITA)	ซึึ่�งการปีระเมนิิ	ITA	เป็ีนิเคร่�องม่อในิเชิงบวกท่�มุ่งพัฒนิาระบบราชการ 
ไทยในิเชิงส่ร้างส่รรค์	 โด้ยม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อให้้ห้น่ิวยงานิภาครัฐทั�วปีระเทศได้้รับทราบถึึงส่ถึานิะ 
แลื่ะปัีญห้าการด้ำาเนิินิงานิด้้านิคุณธรรมแลื่ะความโปีร่งใส่ขัององค์กร	 ผลื่การปีระเมินิท่�ได้้จิะช่วยให้้ 
ห้น่ิวยงานิภาครัฐส่ามารถึนิำาไปีใช้ในิการปีรับปีรุงพัฒนิาองค์กรให้้ม่ปีระสิ่ทธิภาพในิการปีฏิิบัติงานิ	
	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 ม่ผลื่การปีระเมินิคุณธรรมแลื่ะความโปีร่งใส่ในิการด้ำาเนิินิงานิ 
ขัองห้น่ิวยงานิภาครัฐ	 (ITA)	 ปีระจิำาปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 คะแนินิภาพรวม	 90.60	 คะแนินิ	 
ระดั้บผลื่การปีระเมินิ	A	 ซึึ่�งมากกว่าปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2563	 ท่�ได้้คะแนินิภาพรวม	81.96	 โด้ยระดั้บ 
การปีระเมินิ	ITA	ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ปีระจิำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	แยกตามปีระเภทเคร่�องม่อ	 
ดั้งน่ิ�

ประเภที่เคำร่�องม่อการประเมิน ผู้ตอบแบบส่อบถุาม คำะแนนเฉลี�ย

1.	 แบบวัด้การรับรู้ขัองผู้ม่ส่่วนิได้้ส่่วนิเส่่ยภายในิ	
(IIT)

บุคลื่ากรในิสั่งกัด้กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
จิำานิวนิ	2,004	คนิ

83.53

2.	 แบบวัด้การรับรู้ขัองผู้ม่ส่่วนิได้้ส่่วนิเส่่ย
ภายนิอก	(EIT)

ปีระชาชนิห้ร่อผู้รับบริการ	จิำานิวนิ	500	คนิ 85.13

3.	 แบบตรวจิการเปิีด้เผยข้ัอมูลื่ส่าธารณะ	(OIT) เปิีด้เผยข้ัอมูลื่การด้ำาเนิินิงานิแลื่ะการให้้บริการ 
บนิห้นิ้าเว็บไซึ่ต์ห้ลัื่กขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
(https://www.doae.go.th)

100.00

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

2.2 ผลการประเมินคุำณธรรมและคำวามโปร่งใส่ในการดำำาเนินงาน 
 ข้องกรมส่่งเส่ริมการเกษตร (Integrity and  Transparency  
 Assessment : ITA) ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension14



	 การพัฒนิาปีระเทศในิช่วงระยะเวลื่าขัองยุทธศาส่ตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	จิะมุ่งเน้ินิการส่ร้าง 
ส่มดุ้ลื่ระห้ว่างการพัฒนิาความมั�นิคง	เศรษฐกิจิ	สั่งคม	แลื่ะสิ่�งแวด้ล้ื่อม	โด้ยการม่ส่่วนิร่วมขัองทุกภาคส่่วนิ 
ในิรูปีแบบ“ปีระชารัฐ”	 โด้ยปีระกอบด้้วย	 ๖	 ยุทธศาส่ตร์	 ได้้แก่	 ยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิความมั�นิคง	 
ด้้านิการส่ร้างความส่ามารถึในิการแข่ังขัันิ	 ด้้านิการพัฒนิาแลื่ะเส่ริมส่ร้างศักยภาพทรัพยากรมนุิษย์	 
ด้้านิการส่ร้างโอกาส่แลื่ะความเส่มอภาคทางส่ังคม	 ด้้านิการส่ร้างการเติบโตบนิคุณภาพช่วิตท่�เป็ีนิมิตร 
ต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อม	 แลื่ะยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิการปีรับส่มดุ้ลื่แลื่ะพัฒนิาระบบการบริห้ารจิัด้การภาครัฐ	 
โด้ยม่ความเก่�ยวข้ัองกับกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ในิ	 5	 ด้้านิ	 ยกเว้นิ	 ด้้านิการพัฒนิาแลื่ะเส่ริมส่ร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุิษย์	ซึึ่�งการขัับเคล่ื่�อนิยุทธศาส่ตร์ชาติให้้เกิด้ผลื่สั่มฤทธิ�อย่างเป็ีนิรูปีธรรมต้องอาศัย 
การถ่ึายระดั้บเป้ีาห้มายการด้ำาเนิินิการไปีสู่่แผนิระดั้บท่�	2	ซึึ่�งเป็ีนิแผนิท่�ใช้เป็ีนิแนิวทางในิการขัับเคล่ื่�อนิ 
ปีระเทศในิมิติต่าง	ๆ 	เพ่�อบรรลุื่เป้ีาห้มายขัองยุทธศาส่ตร์ชาติ	โด้ยแผนิระดั้บท่�	2	ปีระกอบด้้วย	แผนิแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาส่ตร์ชาติ	 แผนิการปีฏิิรูปีปีระเทศ	 แผนิพัฒนิาเศรษฐกิจิแลื่ะส่ังคมแห้่งชาติ	 แลื่ะนิโยบาย 
แลื่ะแผนิระด้ับชาติว่าด้้วยความมั�นิคงแห่้งชาติ	 จิากนัิ�นิจิะม่การแปีลื่งแผนิไปีสู่่การปีฏิิบัติตามท่�กำาห้นิด้	 
ห้ร่อด้ำาเนิินิการต่าง	ๆ	ในิรูปีแบบโครงการ/การด้ำาเนิินิงานิตามท่�วางแผนิไว้
	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ด้ำาเนิินิการงานิ/โครงการตามภารกิจิ	 ในิการส่นิับส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ขัองแผนิแม่บทภายใต้ยุทธศาส่ตร์ชาติในิ	 4	 ด้้านิ	 ค่อ	 ด้้านิความมั�นิคง	 ด้้านิการส่ร้างความส่ามารถึ 
ในิการแข่ังขัันิ	 ด้้านิการส่ร้างโอกาส่แลื่ะความเส่มอภาคทางสั่งคม	 แลื่ะด้้านิการส่ร้างการเติบโตบนิ 
คุณภาพช่วิตท่�เป็ีนิมิตรต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อม		

2.3 ผลการดำำาเนินงานตามภารกิจำทีี่�ส่ำาคัำญภายใต้ยุที่ธศาส่ตร์ชาติ
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แผนภาพคำวามเช่�อมโยงยุที่ธศาส่ตร์ชาติ แผนแม่บที่ แผนแม่บที่ย่อย  
และโคำรงการข้องกรมส่่งเส่ริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุที่ธศาส่ตร์ชาติ  
20 ปี

แผนแม่บที่

แผนแม่บที่
ย่อย

ยุที่ธศาส่ตร์
ด้ำานคำวามมั�นคำง

ประเด็ำน
คำวามมั�นคำง

การป้องกัน 
และแก้ไข้ปัญหา 
ทีี่�มีผลกระที่บ 
ต่อคำวามมั�นคำง

(1)

ประเด็ำน
การเกษตร

เกษตรอัตลักษณ์
พ่�นถิุ�น
(2 - 5)

เกษตรปลอดำภัย
(6 - 7)

เกษตรชีวภาพ
(8)

เกษตรอัจำฉริยะ
(9)

การพัฒนา 
ระบบนิเวศ 
การเกษตร
(10 - 18)

ประเด็ำน
การท่ี่องเทีี่�ยว

การท่ี่องเทีี่�ยว
เชิงส่ร้างส่รรค์ำ
และวัฒนธรรม

(19)

ประเด็ำน
ผู้ประกอบการ
และวิส่าหกิจำ
ข้นาดำกลาง

และข้นาดำย่อม
ยุคำใหม่

การส่ร้าง
คำวามเข้้มแข็้ง
ผู้ประกอบการ

อัจำฉริยะ
(20)

ประเด็ำน
พลังที่างสั่งคำม

การเส่ริมส่ร้าง
ทุี่นที่างสั่งคำม
(21 - 22)

ประเด็ำน
เศรษฐกิจำ
ฐานราก

การส่ร้าง
ส่ภาพแวดำล้อม

และกลไก
ทีี่�ส่่งเส่ริม
การพัฒนา
เศรษฐกิจำ
ฐานราก

(23 - 26)

การยกระดัำบ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ

ธุรกิจำ
(27 - 28)

ประเด็ำน
การเติบโต
อย่างยั�งย่น

การจัำดำการ
มลพิษ

ทีี่�มีผลกระที่บ
ต่อสิ่�งแวดำล้อม 
และส่ารเคำมี
ในภาคำเกษตร

ทัี่�งระบบ 
ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานส่ากล
และค่ำามาตรฐาน

ส่ากล
(29)

ยุที่ธศาส่ตร์
ด้ำานการส่ร้างคำวามส่ามารถุในการแข่้งขั้น

ยุที่ธศาส่ตร์
ด้ำานการส่ร้างโอกาส่และ
คำวามเส่มอภาคำที่างสั่งคำม

ยุที่ธศาส่ตร์
ด้ำานการส่ร้าง 
การเติบโตบน 
คุำณภาพชีวิต 
ทีี่�เป็นมิตร 

ต่อสิ่�งแวดำล้อม

1. โค์รงการตำาบลมั�นค์ง มั�งคั์�ง ยั�งย่น 
ในจัังห้วัดีชิายแดีนภาค์ใต้

2. โค์รงการส่่งเส่ริมอาชีิพั 
ด้ีานการเกษตรตามอัตลักษณ์์ 
และภูมิปัญ่ญ่าท้ัองถิ�น

3. โค์รงการพััฒนาและส่่งเส่ริม 
การผลิตสิ่นค้์าเกษตร

4. โค์รงการเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพั 
การผลิตและเพิั�มมูลค่์า 
ผลผลิตการเกษตร

5. โค์รงการพััฒนาการผลิตและ 
การค้์าผลไม้ภาค์ตะวันออกให้้เป็น
ศูึนย์ผลไม้เม่องร้อนแห่้งเอเชีิย

6. โค์รงการยกระดัีบคุ์ณ์ภาพั 
มาตรฐานสิ่นค้์าเกษตร

7. โค์รงการเกษตรอินทัรีย์

8. โค์รงการส่่งเส่ริมการเพิั�ม
ประสิ่ทัธิิภาพัการผลิตส่มุนไพัร

9. โค์รงการส่่งเส่ริมการใช้ิ
เค์ร่�องจัักรกลทัางการเกษตร

10. ผลผลิตเกษตรกรได้ีรับ 
การส่่งเส่ริมและพััฒนา
ศัึกยภาพั

11. โค์รงการระบบส่่งเส่ริมเกษตร
แบบแปลงให้ญ่่

12. โค์รงการบริห้ารจััดีการการผลิต
สิ่นค้์าเกษตรตามแผนทีั�เกษตร
เพ่ั�อการบริห้ารจััดีการเชิิงรุก 
(Agri - Map)

13. โค์รงการพััฒนาศัึกยภาพั
กระบวนการผลิตสิ่นค้์าเกษตร

14. โค์รงการส่่งเส่ริมการเพิั�ม 
ประสิ่ทัธิิภาพัการใช้ินำ�า 
ในระดัีบไร่นา

15. โค์รงการเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพั 
การผลิตสิ่นค้์าเกษตร

16. โค์รงการผลิตและข้ยาย 
พ่ัชิพัันธ์ุิดีี

17. โค์รงการข่้�นทัะเบียนและ 
ปรับปรุงทัะเบียนเกษตรกร

18. โค์รงการส่่งเส่ริมการปรับเปลี�ยน 
การผลิตสิ่นค้์าเกษตรไปสู่่สิ่นค้์า 
ชินิดีให้ม่ตามศัึกยภาพัพ่ั�นทีั� 
ภาค์ตะวันออกเฉียงเห้น่อ

19. โค์รงการส่่งเส่ริมและพััฒนา 
แห้ล่งท่ัองเทีั�ยววิถีเกษตร

20. โค์รงการพััฒนาคุ์ณ์ภาพั 
มาตรฐานสิ่นค้์าและบริการ

21. โค์รงการส่่งเส่ริมการดีำาเนินงาน 
อันเน่�องมาจัากพัระราชิดีำาริ

22. โค์รงการพััฒนาพ่ั�นทีั� 
โค์รงการห้ลวง

23. โค์รงการส่่งเส่ริมและพััฒนา 
อาชีิพัเพ่ั�อแก้ไข้ปัญ่ห้า 
ทีั�ดิีนทัำากินข้องเกษตรกร

24. โค์รงการยกระดัีบศัึกยภาพั
เกษตรกรรุ่นให้ม่และ 
ผู้ประกอบการ/วิส่าห้กิจัชุิมชิน 
ในการผลิตสิ่นค้์าชุิมชิน

25. โค์รงการส่ร้างค์วามเข้้มแข็้ง 
กลุ่มการผลิตด้ีานการเกษตร

26. โค์รงการส่่งเส่ริมการพััฒนา 
ระบบตลาดีภายในส่ำาห้รับ 
สิ่นค้์าเกษตร

27. โค์รงการศูึนย์เรียนรู้การเพิั�ม 
ประสิ่ทัธิิภาพัการผลิต 
สิ่นค้์าเกษตร

28. โค์รงการพััฒนาเกษตรกร 
ปราดีเปร่�อง (Smart Farmer)

29. โค์รงการส่่งเส่ริมการห้ยุดี 
การเผาในพ่ั�นทีั�การเกษตร
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โด้ยม่ผลื่การด้ำาเนิินิงานิตามแผนิแม่บทภายใต้ยุทธศาส่ตร์ชาติ	ดั้งน่ิ�

2.3.1  ยุที่ธศาส่ตร์ด้ำานคำวามมั�นคำง
	 	 ยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิความมั�นิคง	 ม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อบริห้ารจัิด้การส่ภาวะแวด้ล้ื่อม 
ขัองปีระเทศ	 ให้้ม่ความมั�นิคง	 ปีลื่อด้ภัย	 แลื่ะม่ความส่งบเร่ยบร้อยในิทุกระดั้บให้้ม่ความพร้อมส่ามารถึ 
รับม่อกับภัยคุกคาม	แลื่ะภัยพิบัติได้้ทุกรูปีแบบ	โด้ยม่	5	เป้ีาห้มายการพฒันิา	ปีระกอบด้้วย	(1)	ปีระชาชนิ 
อยู่ด่้	 กินิด่้แลื่ะม่ความสุ่ขั	 (2)	 บ้านิเม่องม่ความมั�นิคงในิทุกมิติแลื่ะทุกระดั้บ	 (3)	 กองทัพ	 ห้น่ิวยงานิ 
ด้้านิความมั�นิคง	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชนิ	 แลื่ะภาคปีระชาชนิ	 ม่ความพร้อมในิการป้ีองกันิแลื่ะแก้ไขัปัีญห้า 
ความมั�นิคง	 (4)	 ปีระเทศไทยม่บทบาทด้้านิความมั�นิคงเป็ีนิท่�ช่�นิชมแลื่ะได้้รับการยอมรับโด้ยปีระชาคม 
ระห้ว่างปีระเทศ	แลื่ะ	(5)	การบริห้ารจัิด้การความมั�นิคงม่ผลื่ส่ำาเร็จิท่�เป็ีนิรูปีธรรมอย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรด้ำาเนิินิโครงการตามภารกิจิในิการส่นิับส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ตามยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิความมั�นิคง	ในิแผนิแม่บทแลื่ะแผนิแม่บทย่อย	ดั้งน่ิ�

2.3.1.1 แผนแม่บที่ประเด็ำนคำวามมั�นคำง

‹●› แผนแม่บที่ย่อยการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาทีี่�มีผลกระที่บต่อคำวามมั�นคำง

 1) โค์รงการตำาบลมั�นค์ง มั�งคั์�ง ยั�งย่น ในจัังห้วัดีชิายแดีนภาค์ใต้ 

	 	 ร่วมขัับเคล่ื่�อนิการด้ำาเนิินิงานิการแก้ไขัปัีญห้าจิากส่ถึานิการณ์ความไม่ส่งบขัองปีระชาชนิ 
ในิพ่�นิท่�จัิงห้วัด้ปัีตตาน่ิ	 ยะลื่า	 นิราธิวาส่	 แลื่ะ	 4	 อำาเภอขัองจัิงห้วัด้ส่งขัลื่า	 (อำาเภอจิะนิะ	 เทพา	 นิาทว่	 
แลื่ะอำาเภอส่ะบ้าย้อย)	 ในิมิติขัองการพัฒนิาตามศักยภาพขัองพ่�นิท่�แลื่ะคุณภาพช่วิตปีระชาชนิ	 
โด้ยน้ิอมนิำาแนิวทางพระราชทานิ	“เข้ัาใจิ	เข้ัาถึึง	แลื่ะพัฒนิา”	แลื่ะศาส่ตร์ขัองพระราชา	“ห้ลัื่กปีรัชญา 
ขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยง”	มาจัิด้ทำาโครงการ	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายในิการถ่ึายทอด้ 
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ความรู้แลื่ะส่่งเส่รมิพัฒนิาอาช่พการเกษตรให้้แกเ่กษตรกรในิพ่�นิท่�	จิำานิวนิ	7,000	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
ม่เกษตรกร	จิำานิวนิ	7,010	ราย	ได้้รับความรู้แลื่ะพัฒนิาอาช่พการเกษตรเห้มาะส่มกบัพ่�นิท่�	ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้ 
ต้นิแบบการทำาเกษตรแบบผส่มผส่านิ	จิำานิวนิ	37	แห่้ง	เกษตรกรส่ามารถึนิำาความรู้ไปีปีรับใช้ในิพ่�นิท่�ตนิเอง 
ได้้อย่างเห้มาะส่ม	ปีรับวิถ่ึเกษตรเชิงเด่้�ยวสู่่การผลิื่ตแบบเกษตรผส่มผส่านิ	 ม่อาห้ารบริโภค	 ลื่ด้รายจ่ิาย	 
ม่รายได้้เพิ�มขึั�นิไม่น้ิอยกว่าร้อยลื่ะ	5	รวมทั�งส่ร้างเคร่อข่ัายเกษตรผส่มผส่านิ	เกิด้ต้นิแบบในิชุมชนิ	70	ราย	 
ส่่งผลื่ให้้ชุมชนิม่ความเข้ัมแข็ัง	ม่คุณภาพช่วิตท่�ด่้ขึั�นิ	แลื่ะด้ำารงอยู่ในิสั่งคมได้้อย่างปีกติสุ่ขั

2.3.2  ยุที่ธศาส่ตร์ด้ำานการส่ร้างคำวามส่ามารถุในการแข่้งขั้น
	 	 ยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิการส่ร้างความส่ามารถึในิการแข่ังขัันิ	 ม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อยกระดั้บ 
ศักยภาพขัองปีระเทศในิห้ลื่ากห้ลื่ายมิติ	 บนิพ่�นิฐานิแนิวคิด้	 3	 ปีระการ	 ได้้แก่	 “ต่อยอด้อด่้ต”	 
“ปีรับปัีจิจุิบันิ”	 แลื่ะ	 “ส่ร้างคุณค่าให้ม่ในิอนิาคต”	 โด้ยม่	 2	 เป้ีาห้มายการพัฒนิาปีระกอบด้้วย	 
(1)	ปีระเทศไทยเปีน็ิปีระเทศพฒันิาแล้ื่ว	เศรษฐกจิิเติบโตอยา่งม่เส่ถ่ึยรภาพแลื่ะยั�งยน่ิ	แลื่ะ	(2)	ปีระเทศไทย 
ม่ข่ัด้ความส่ามารถึในิการแข่ังขัันิสู่งขึั�นิ
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรด้ำาเนิินิงานิ/โครงการตามภารกิจิในิการส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ตามยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิการส่ร้างความส่ามารถึในิการแข่ังขัันิ	ในิ	3	แผนิแม่บท	แลื่ะ	7	แผนิแม่บทย่อย	 
ปีระกอบด้้วย	 แผนิแม่บทปีระเด็้นิการเกษตร	 การท่องเท่�ยว	 แลื่ะปีระเด็้นิผู้ปีระกอบการแลื่ะวิส่าห้กิจิ 
ขันิาด้กลื่าง	แลื่ะขันิาด้ย่อมยุคให้ม่

2.3.2.1 แผนแม่บที่ประเด็ำนการเกษตร
	 	 ปีระกอบด้้วย	 5	 แผนิแม่บทย่อย	 ค่อ	 (1)	 แผนิแม่บทย่อยเกษตรอัตลัื่กษณ์พ่�นิถิึ�นิ	 
(2)	แผนิแม่บทย่อยเกษตรปีลื่อด้ภัย	(3)	แผนิแม่บทย่อยเกษตรช่วภาพ	(4)	แผนิแม่บทย่อยเกษตรอัจิฉริยะ	 
แลื่ะ	5)	แผนิแม่บทย่อยการพัฒนิาระบบนิิเวศการเกษตร

‹●› แผนแม่บที่ย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ่�นถิุ�น

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมอาชีิพัด้ีานการเกษตรตามอัตลักษณ์์และภูมิปัญ่ญ่าท้ัองถิ�น 

	 	 ส่่งเส่ริมอาช่พเพ่�อส่ร้างรายได้้ให้้แก่เกษตรกร/กลุ่ื่มเกษตรกรจิากสิ่นิค้าเกษตรตามอัตลัื่กษณ์ 
แลื่ะภูมิปัีญญาท้องถิึ�นิ	 ส่่งเส่ริมการแปีรรูปีเพ่�อเพิ�มมูลื่ค่าสิ่นิค้าเกษตรอัตลัื่กษณ์แลื่ะภูมิปัีญญาท้องถิึ�นิ	 
แลื่ะพัฒนิาช่องทางการตลื่าด้	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร 
ผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	จิำานิวนิ	750	ราย	ในิ	8	จัิงห้วัด้ภาคเห้น่ิอ	ได้้แก่	จัิงห้วัด้เช่ยงให้ม่	ลื่ำาพูนิ	ลื่ำาปีาง	น่ิานิ	แพร่	 
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พะเยา	 เช่ยงราย	 แลื่ะจัิงห้วัด้ตาก	 ผลื่ไม้อัตลัื่กษณ์เฉพาะถิึ�นิท่�ด้ำาเนิินิการส่่งเส่ริม	 ได้้แก่	 ลิื่�นิจ่ิ�จัิกรพรรดิ้ 
จัิงห้วัด้เช่ยงให้ม่	 ลิื่�นิจ่ิ�นิางแลื่จัิงห้วัด้เช่ยงราย	 ลื่ำาไยพวงทองจัิงห้วัด้น่ิานิ	 มะม่วงมห้าชนิกจัิงห้วัด้ลื่ำาพูนิ	 
ส้่มเกล่ื่�ยงจัิงห้วัด้ลื่ำาปีาง	 ส้่มโอจัิงห้วัด้แพร่	 อะโวคาโด้จัิงห้วัด้ตาก	 แลื่ะผลื่ไม้ท่�ได้้รับการรับรอง 
ขึั�นิทะเบ่ยนิสิ่�งบ่งช่�ทางภูมิศาส่ตร์	(Geographical	Indications,	GI)	แล้ื่ว	ค่อ	ลิื่�นิจ่ิ�ฮงฮวยจัิงห้วัด้พะเยา	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	จิำานิวนิ	750	ราย	ได้้รับความรู้ในิการพัฒนิาการผลื่ติไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์	 
การเช่�อมโยงตลื่าด้แลื่ะการส่ร้างความเข้ัมแข็ังให้้กับองค์กรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์แลื่ะภูมิปัีญญาท้องถิึ�นิ 
ขัองพ่�นิท่�ภาคเห้น่ิอ	ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้การผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ท่�ได้้มาตรฐานิ
	 	 นิอกจิากน่ิ�	 ได้้รวบรวมข้ัอมูลื่องค์ความรู้ภูมิปีัญญา 
ท้องถิึ�นิด้้านิการเกษตร	จิำานิวนิ	1,049	เร่�อง	แลื่ะคัด้เล่ื่อกภูมิปัีญญา 
ท่�โด้ด้เด่้นิมารวบรวมไว้ในิเอกส่าร	 77	 ภูมิปัีญญาท้องถิึ�นิทั�วไทย	 
(E	 -	 Book)	 ได้้ถึอด้บทเร่ยนิค้นิห้าแนิวทางการพัฒนิาต่อยอด้ 
ภูมิปัีญญาท้องถิึ�นิ	จิำานิวนิ	6	เร่�อง	ได้้แก่	1)	การแปีรรูปีนิำ�าตาลื่โตนิด้	 
จัิงห้วัด้ชัยนิาท	 2)	 การอนิุรักษ์ส่ายพันิธ์ุข้ัาวโพด้แปีด้แถึว	 จิังห้วัด้ 
ราชบุร่	3)	นิาขัาวัง	จัิงห้วัด้ฉะเชิงเทรา	4)	ผ้าย้อมมูลื่ควาย	จัิงห้วัด้ 
ส่กลื่นิคร	 5)	 การคั�วเม็ด้กาห้ยูแบบโบราณ	 จัิงห้วัด้ระนิอง	 แลื่ะ	 
6)	 การปีลูื่กห้้อมแลื่ะการผลิื่ตห้้อมเปีียกเพ่�อการย้อมผ้าห้ม้อห้้อม	 
จัิงห้วัด้แพร่	 แลื่ะจิัด้ทำาฐานิข้ัอมูลื่นิำาร่องมรด้กด้้านิการเกษตร 
แลื่ะภูมิปัีญญาทางวัฒนิธรรมท่�เก่�ยวข้ัองทางการเกษตร
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 2) โค์รงการพััฒนาการผลิตและการค้์าผลไม้ภาค์ตะวันออกให้้เป็นศูึนย์ผลไม้เม่องร้อน 
แห่้งเอเชีิย

	 	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการผลิื่ตไม้ผลื่ท่�เป็ีนิอัตลัื่กษณ์ท่�เห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่�ขัอง 
ภาคตะวันิออกให้้ม่คุณภาพได้้มาตรฐานิ	 ส่ร้างความเข้ัมแข็ังให้้กับกลุ่ื่มผู้ผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ให้้ส่ามารถึ 
ผลิื่ตแข่ังขัันิทางการตลื่าด้ได้้	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร 
ผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	 จิำานิวนิ	 270	 ราย	 ในิ	 9	 จัิงห้วัด้ภาคตะวันิออก	 
ผลื่ไม้อัตลัื่กษณ์เฉพาะถิึ�นิท่�ด้ำาเนิินิการส่่งเส่ริม	 ได้้แก่	 ทุเร่ยนิ 
ห้มอนิทองระยอง	 ทุเร่ยนิจัินิทบุร่	 ทุเร่ยนิห้มอนิทองเขัาบรรทัด้ 
จัิงห้วัด้ตราด้	 มะม่วงขัายตึกจัิงห้วัด้ฉะเชิงเทรา	 ทุเร่ยนิบ่อทอง 
จัิงห้วัด้ชลื่บุร่	 แลื่ะผลื่ไม้ท่�ได้้รับการรับรองขึั�นิทะเบ่ยนิสิ่�งบ่งช่�ทาง 
ภูมิศาส่ตร์	 (Geographical	 Indications,	 GI)	 แล้ื่ว	 ค่อ	 มะยงชิด้ 
จัิงห้วัด้นิครนิายก	 มะม่วงนิำ�าด้อกไม้ส่่ทองจิังห้วัด้ส่ระแก้ว	 มะม่วง 
นิำ�าด้อกไม้จิงัห้วัด้ส่มุทรปีราการ	แลื่ะทุเร่ยนิทวารวด่้จิงัห้วัด้ปีราจ่ินิบุร่	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	 จิำานิวนิ	270	 ราย	 ได้้รับ 
การพัฒนิาความรู้แลื่ะศักยภาพในิการผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ท่�เห้มาะส่ม 
กับพ่�นิท่�	สู่่มาตรฐานิอย่างถูึกต้อง	ส่ามารถึแข่ังขัันิทางการตลื่าด้ได้้

 3) โค์รงการพััฒนาและส่่งเส่ริมการผลิตสิ่นค้์าเกษตร

	 	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการผลิื่ตไม้ผลื่ท่�เป็ีนิอัตลัื่กษณ์ท่�เห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่�ขัองภาคใต้ 
ให้้ม่คุณภาพได้้มาตรฐานิ	 ส่ร้างความเข้ัมแข็ังให้้กับกลุ่ื่มผู้ผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ให้้ส่ามารถึผลิื่ตแข่ังขัันิ 
ทางการตลื่าด้ได้้	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาความรู้การบริห้ารจัิด้การการผลิื่ตมะพร้าวให้้แก่เกษตรกรในิพ่�นิท่� 
ภาคใต้	 เพ่�อให้้ม่การผลื่ิตมะพร้าวปีริมาณเห้มาะส่มเพ่ยงพอกับความต้องการขัองผู้บริโภค	 แลื่ะส่่งเส่ริม 
การบริห้ารจัิด้การการทำาการเกษตรแบบผส่มผส่านิให้้กับเกษตรกรชาวส่วนิยางรายย่อย/ปีาล์ื่มนิำ�ามันิ 
รายย่อยเพ่�อให้้เป็ีนิอาช่พเส่ริมทำาให้้ม่รายได้้เพ่ยงพอต่อการด้ำารงช่พ
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  3.1) ส่่งเส่ริมและพััฒนาการผลิตไม้ผลทีั�เป็นอัตลักษณ์์ทีั�เห้มาะส่มกับศัึกยภาพัพ่ั�นทีั� 
ข้องภาค์ใต้
	 	 	 ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ 
ความรู้ให้้แก่เกษตรกรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	จิำานิวนิ	550	ราย	ในิ	11	จัิงห้วัด้ 
ภาคใต้	ได้้แก่	จัิงห้วัด้ชุมพร	ระนิอง	สุ่ราษฎร์ธาน่ิ	นิครศร่ธรรมราช	 
ภูเก็ต	พังงา	กระบ่�	พัทลุื่ง	ตรัง	ส่ตูลื่	แลื่ะจัิงห้วัด้ส่งขัลื่า	ผลื่ไม้อัตลัื่กษณ์ 
เฉพาะถิึ�นิท่�ด้ำาเนิินิการส่่งเส่ริม	 ได้้แก่	 ทุเร่ยนิชุมพร	 ทุเร่ยนิสิ่ชลื่	 
ทุเร่ยนิถ่ึานิหิ้นิเค่ยนิซึ่า	 ทุเร่ยนิพ่�นิบ้านิเม่องกระบ่�	 ทุเร่ยนิพ่�นิเม่อง 
ภูเก็ต	ลื่างส่าด้นิาโยง	ส่ลื่ะเม่องลุื่ง	ลื่ะมุด้ส่งขัลื่า	แลื่ะผลื่ไม้ท่�ได้้รับ 
การรับรองขึั�นิทะเบ่ยนิสิ่�งบ่งช่�ทางภูมิศาส่ตร์	 (Geographical	 
Indications,	GI)	แล้ื่ว	 ค่อ	 มังคุด้ในิวงระนิอง	 ทุเร่ยนิส่าลิื่กาพังงา	 
แลื่ะจิำาปีาด้ะส่ตูลื่	 แลื่ะเพิ�มศักยภาพกระบวนิการทำางานิให้้แก่ 
เกษตรกรเพ่�อพัฒนิาสิ่นิค้าไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ให้้ม่คณุภาพได้้มาตรฐานิ	 
ส่ามารถึผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์สู่่มาตรฐานิการแข่ังขัันิทางการตลื่าด้ได้้	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิเกษตรกรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	 จิำานิวนิ	 550	 ราย	 ได้้รับ 
การพัฒนิาความรู้แลื่ะศักยภาพในิการผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ท่� 
เห้มาะส่มกับพ่�นิท่�	 สู่่มาตรฐานิอย่างถูึกต้อง	 ส่ามารถึแข่ังขัันิทาง 
การตลื่าด้ได้้
  3.2) ส่่งเส่รมิและพััฒนาการบรหิ้ารจััดีการมะพัรา้ว 
ภาค์ใต้
	 	 	 ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ 
ความรู้ให้้แก่เกษตรกรผู้ปีลื่กูมะพรา้ว	จิำานิวนิ	510	ราย	ในิ	8	จัิงห้วัด้ 
ภาคใต้ท่�ม่การปีลูื่กมะพร้าวเป็ีนิพ่ชเศรษฐกิจิ	ได้้แก่	จัิงห้วัด้ส่งขัลื่า	นิครศร่ธรรมราช	กระบ่�	พังงา	ภูเก็ต	 
สุ่ราษฎร์ธาน่ิ	 ระนิอง	 แลื่ะจัิงห้วัด้ชุมพร	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิเกษตรกรผู้ปีลูื่กมะพร้าว	 จิำานิวนิ	 510	 ราย	 
ได้้รับความรู้ในิการส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาพันิธ์ุมะพร้าว	 แลื่ะร้อยลื่ะ	 60	 ขัองเกษตรกรท่�ได้้รับความรู้ 
ได้้ปีระยุกต์ใช้ความรู้ท่�ได้้รับไปีผลิื่ตมะพร้าวท้องถิึ�นิพันิธ์ุด่้ให้้ม่ปีระสิ่ทธิภาพเป็ีนิท่�ต้องการขัองตลื่าด้
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  3.3) ส่่งเส่ริมการทัำาเกษตรแบบผส่มผส่านในพ่ั�นทีั�ส่วนปาล์มนำ�ามัน ส่วนยางพัารา
	 	 	 ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกรชาวส่วนิยางพารา 
รายย่อย/ปีาล์ื่มนิำ�ามันิรายย่อย	 จิำานิวนิ	 300	 ราย	 ในิ	 13	 จัิงห้วัด้ภาคใต้	 ได้้แก่	 จัิงห้วัด้ชุมพร	 ระนิอง	 
สุ่ราษฎร์ธาน่ิ	นิครศร่ธรรมราช	กระบ่�	พังงา	ตรัง	พัทลุื่ง	ส่ตูลื่	ส่งขัลื่า	ยะลื่า	นิราธิวาส่	แลื่ะจัิงห้วัด้ปัีตตาน่ิ	 
โด้ยส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการบริห้ารจัิด้การเกษตรแบบผส่มผส่านิให้้เป็ีนิอาช่พเส่ริมขัองเกษตรกรชาวส่วนิ 
ยางพารารายย่อย/ปีาลื่์มนิำ�ามันิรายย่อย	 แลื่ะพัฒนิาศักยภาพการผลื่ิตท่�ม่ความห้ลื่ากห้ลื่าย	 เพ่�อเป็ีนิ 
ต้นิแบบเกษตรแบบผส่มผส่านิตามแนิวทางเศรษฐกิจิพอเพ่ยง	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 
300	 ราย	 ได้้นิำาความรู้เศรษฐกิจิพอเพ่ยงแลื่ะการทำาเกษตรผส่มผส่านิท่�ได้้รับไปีปีฏิิบัติต่อยอด้	 ทำาให้้ 
ม่รายได้้เพ่ยงพอต่อการด้ำารงช่พ	ม่ความมั�นิคงด้้านิรายได้้	แลื่ะม่คุณภาพช่วิตท่�ด่้ขึั�นิ

 4) โค์รงการเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพัการผลิตและเพิั�มมูลค่์าผลผลิตการเกษตร

	 	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการผลิื่ตไม้ผลื่ท่�เป็ีนิอัตลัื่กษณ์ท่�เห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่�ขัองภาคใต้ 
ชายแด้นิ	 เพ่�อส่ร้างความเข้ัมแข็ังให้้กับกลุ่ื่มผู้ผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ภาคใต้ชายแด้นิโด้ยการบริห้ารจัิด้การ 
ผ่านิศูนิย์คัด้แยกไม้ผลื่ชุมชนิอย่างครบวงจิร	
  4.1) ส่่งเส่ริมและพััฒนาศัึกยภาพัการผลิตไม้ผลภาค์ใต้ชิายแดีน
	 	 	 พัฒนิาความรู้แลื่ะเพิ�มศักยภาพกระบวนิการทำางานิให้้แก่เกษตรกร	 เพ่�อส่ร้าง 
ความเข้ัมแข็ังให้้กับกลุ่ื่มผู้ผลิื่ตไม้ผลื่อัตลัื่กษณ์ในิพ่�นิท่�	 3	 จัิงห้วัด้ภาคใต้ชายแด้นิ	 ท่�ม่การบริห้ารจัิด้การ 
ผ่านิศูนิย์คัด้แยกไม้ผลื่ชุมชนิอย่างครบวงจิรสู่่มาตรฐานิแข่ังขัันิทางการตลื่าด้ได้้	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 
พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	 จิำานิวนิ	 240	 ราย	 ในิ	 3	 จัิงห้วัด้ 
ภาคใตช้ายแด้นิ	ได้้แก่	จัิงห้วัด้ปัีตตาน่ิ	ยะลื่า	แลื่ะจิงัห้วัด้นิราธวิาส่	ผลื่ไมอั้ตลัื่กษณ์เฉพาะถิึ�นิท่�ด้ำาเนิินิการ 
ส่่งเส่ริม	 ได้้แก่	 ทุเร่ยนิปัีตตาน่ิ	 ทุเร่ยนิส่ะเด้็ด้นิำ�ายะลื่า	 แลื่ะผลื่ไม้ท่�ได้้รับการรับรองขึั�นิทะเบ่ยนิสิ่�งบ่งช่� 
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ทางภูมิศาส่ตร์	 (Geographical	 Indications,	 GI)	 แล้ื่ว	 ค่อ	 ลื่องกองตันิห้ยงมัส่จัิงห้วัด้นิราธิวาส่	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกรผู้ผลิื่ตไม้ผลื่	 จิำานิวนิ	 240	 ราย	 ส่ามารถึนิำาความรู้ท่�ได้้รับมาปีระยุกต์ใช้ 
กับเทคโนิโลื่ย่การผลื่ิตขัองตนิเอง	 เพ่�อพัฒนิาการผลิื่ตไม้ผลื่ท่�เป็ีนิอัตลัื่กษณ์เห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่�	 
ให้้ม่คุณภาพสู่่ระบบปีฏิิบัติทางการเกษตรท่�ด่้	(Good	Agricultural	Pratices:	GAP)	ห้ร่อมาตรฐานิ	GAP	 
แลื่ะส่ร้างมูลื่ค่าเพิ�มเพ่�อเข้ัาสู่่กระบวนิการรับรองสิ่นิค้า	GI	
  4.2) ส่่งเส่ริมและพััฒนาการบริห้ารจััดีการมะพัร้าวตลอดีห่้วงโซ่่อุปทัาน
	 	 	 ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกรผู้ปีลูื่กมะพร้าว	 
จิำานิวนิ	 150	 ราย	 ในิ	 3	 จัิงห้วัด้ชายแด้นิภาคใต้	 ได้้แก่	 จัิงห้วัด้นิราธิวาส่	 ปัีตตาน่ิ	 แลื่ะจัิงห้วัด้ยะลื่า	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิเกษตรกรผู้ปีลูื่กมะพร้าว	จิำานิวนิ	150	ราย	 ได้้รับความรู้ในิการเพิ�มศักยภาพการผลิื่ต 
แลื่ะการบริห้ารจัิด้การมะพร้าวตลื่อด้ห่้วงโซ่ึ่อุปีทานิ	แลื่ะร้อยลื่ะ	60	ขัองเกษตรกรท่�ได้้รับความรู้	ส่ามารถึ 
พัฒนิาการผลิื่ตต้นิพันิธ์ุมะพร้าวท้องถิึ�นิพันิธ์ุด่้ควบคู่ได้้อย่างเห้มาะส่ม

‹●› แผนแม่บที่ย่อยเกษตรปลอดำภัย

 1) โค์รงการยกระดัีบคุ์ณ์ภาพัมาตรฐานสิ่นค้์าเกษตร

	 	 ส่่งเส่ริมส่นัิบส่นุินิเกษตรกรผู้ผลิื่ตพ่ชในิแปีลื่งให้ญ่แลื่ะพ่�นิท่�ท่�ม่ศักยภาพทางการผลิื่ต 
แลื่ะการตลื่าด้ส่ินิค้าเกษตร	 ให้้ม่การพัฒนิาระบบการผลื่ิตสิ่นิค้าเกษตรท่�ปีลื่อด้ภัยทั�งผู้ผลิื่ต	 ผู้บริโภค	 
แลื่ะเป็ีนิมิตรต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อมตลื่อด้ห่้วงโซ่ึ่อุปีทานิ	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ 
ความรู้ให้้แก่เกษตรกรผู้ผลิื่ตพ่ช	(ยกเว้นิ	ข้ัาว)	จิำานิวนิ	10,000	ราย	ในิ	77	จัิงห้วัด้ท่�ส่่งเส่ริมเกษตรแบบ 
แปีลื่งให้ญ่	ห้ร่อพ่�นิท่�ทั�วไปีท่�ม่ศักยภาพทางการผลิื่ตแลื่ะการตลื่าด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	 
10,000	 ราย	 ได้้รับความรู้ในิการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานิ	 GAP	 แลื่ะได้้รับการส่นัิบส่นุินิ 
การจัิด้การแลื่ะพัฒนิาผลิื่ตผลื่สิ่นิค้าเกษตร	GAP	ในิขัั�นิต้นิ	ม่การนิำาร่องงานิส่่งเส่ริมการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตร 
แบบม่ระบบควบคุมภายในิกลุ่ื่มตามระบบมาตรฐานิ	GAP's	Internal	Control	Systems:	ICS	จิำานิวนิ	 
6	กลุ่ื่ม	นิอกจิากน่ิ�	 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในิการกำาห้นิด้แนิวทางการรับรองแห้ล่ื่งผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตร	 
GAP	พ่ช	เพ่�อส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรปีรับเปีล่ื่�ยนิระบบการผลิื่ตส่ามารถึผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรได้้อย่างปีลื่อด้ภัย 
แลื่ะได้้การรับรองตามระบบ	GAP	เพิ�มขึั�นิ
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	 แลื่ะส่่งเส่ริมการอารักขัาพ่ชเพ่�อช่วยแก้ปัีญห้าเก่�ยวกับ 
ศัตรูพ่ชตามบริบทขัองพ่�นิท่�แลื่ะเห้มาะส่มกับส่ถึานิการณ์ปัีจิจุิบันิ	 
เพ่�อให้้ส่ามารถึผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรท่�ม่ความปีลื่อด้ภัย	 โด้ยในิ 
ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร	 
จิำานิวนิ	6,500	 ราย	 ในิ	77	 จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	 
จิำานิวนิ	 6,502	 ราย	 ได้้รับความรู้ด้้านิการจัิด้การศัตรูพ่ชแลื่ะ 
การใช้ส่ารเคม่อยา่งถูึกต้องแลื่ะปีลื่อด้ภัย	แลื่ะเกษตรกรร้อยลื่ะ	95.91	 
ท่�ได้้รับความรู้ส่ามารถึนิำาความรู้ท่�ได้้รับไปีปีฏิิบัติ	 ได้้ส่นัิบส่นุินิ 
ปัีจิจัิยควบคุมศัตรูพ่ช	 ได้้แก่	 จุิลิื่นิทร่ย์ควบคุมศัตรูพ่ช	 แมลื่งศัตรู 
ธรรมชาติ	 แมลื่งเป็ีนิห้มันิ	 แลื่ะส่ารส่กัด้ธรรมชาติ	 ให้้กับเกษตรกร 
นิำาไปีใช้ในิพ่�นิท่�	63,144	ไร่	เพ่�อลื่ด้การใช้ส่ารเคม่	ซึึ่�งพบว่าผลื่ผลิื่ต 
การเกษตรม่ความปีลื่อด้ภัยจิากส่ารเคม่ทางการเกษตรตกค้าง 
มากถึึงร้อยลื่ะ	93.18	ขัองจิำานิวนิตัวอย่างท่�สุ่่มตรวจิจิากเกษตรกร 
ท่�เข้ัาร่วมโครงการ	 นิอกจิากน่ิ�ได้้เริ�มการศึกษาต้นิแบบการติด้ตาม 
ส่ถึานิการณ์ศัตรูพ่ชแลื่ะการใช้ปุี�ยอย่างแม่นิยำาเพ่�อรองรับการเข้ัาสู่่ 
การเป็ีนิเกษตรอัจิฉริยะในิอนิาคต

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension24



 2) โค์รงการเกษตรอินทัรีย์ 

	 	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาเกษตรกรให้้ม่ความรู้แลื่ะทักษะ 
ในิการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรอินิทร่ย์	 ให้้ม่คุณภาพ	 ปีลื่อด้ภัยแลื่ะได้้ 
มาตรฐานิ	 โด้ยเน้ินิในิพ่�นิท่�ม่การบูรณาการบริห้ารจัิด้การสิ่นิค้า 
เกษตรในิแปีลื่งให้ญ่	 ศูนิย์เร่ยนิรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ต 
สิ่นิค้าเกษตร	 (ศพก.)	 Young	 Smart	 Farmer,	 Smart	 Farmer	 
แลื่ะเกษตรกรท่� ม่ความต้องการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรอินิทร่ย์	 
โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่ 
เกษตรกร	จิำานิวนิ	4,000	 ราย	 ในิ	58	 จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
เกษตรกร	จิำานิวนิ	4,000	ราย	ได้้รับการส่่งเส่ริมด้้านิการผลิื่ตแลื่ะ 
กระบวนิการจัิด้การสิ่นิค้าเกษตรอินิทร่ย์ตั�งแต่ต้นินิำ�าถึึงปีลื่ายนิำ�า	 
แลื่ะได้้รับการส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลิื่ตเกษตรอินิทร่ย์ตาม 
ความต้องการ	เช่นิ	ปุี�ยอินิทร่ย์	ส่ารช่วภัณฑ์์	เมล็ื่ด้พันิธ์ุ	แลื่ะท่อนิพันิธ์ุ 
อินิทร่ย์	เป็ีนิต้นิ	เจ้ิาห้น้ิาท่�ได้้ติด้ตามให้้คำาปีรึกษาแนิะนิำาเกษตรกร 
แลื่ะตรวจิปีระเมินิแปีลื่งเบ่�องต้นิเพ่�อให้้เกษตรกรม่ความพร้อม 
ในิการขัอรบัรองมาตรฐานิเกษตรอนิิทร่ยกั์บห้น่ิวยตรวจิรับรองต่อไปี	 
ซึึ่�งทำาให้้เกษตรกรส่ามารถึเข้ัาสู่่ระบบการผลิื่ตตามมาตรฐานิเกษตร 
อินิทร่ย์เพิ�มมากขึั�นิ	 แลื่ะส่่งเส่ริมให้้เกิด้ความยั�งย่นิขัองระบบ 
การผลิื่ตทางการเกษตรท่� เป็ีนิมิตรต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อม	 ส่่งผลื่ให้้ 
คุณภาพช่วิตขัองผู้ผลิื่ตแลื่ะผู้บริโภคด่้ขึั�นิ

‹●› แผนแม่บที่ย่อยเกษตรชีวภาพ

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมการเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพัการผลิตส่มุนไพัร

	 	 ส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรผู้ผลิื่ตพ่ชส่มุนิไพรม่การพัฒนิาศักยภาพแลื่ะเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ต 
ส่มุนิไพรขัองตนิเอง	 ส่ามารถึใช้กระบวนิการท่�ม่คุณภาพทำาให้้ผลื่ผลิื่ตท่�ได้้ส่อด้คล้ื่องกับความต้องการ 
ขัองตลื่าด้	ส่ามารถึส่รา้งมูลื่ค่าเพิ�มให้้กับผลื่ผลิื่ต	รวมถึึงส่ามารถึห้าชอ่งทางการตลื่าด้เพ่�อให้้เกิด้ความยั�งยน่ิ 
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ในิอาช่พ	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้เกษตรกร	จิำานิวนิ	1,000	ราย	 
ในิ	 40	 จัิงห้วัด้	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิเกษตรกร	 จิำานิวนิ	 1,000	 ราย	 ได้้รับความรู้ด้้านิการผลิื่ตตามระบบ 
มาตรฐานิเกษตรอินิทร่ย์/GAP	 การเพิ�มมูลื่ค่าผลื่ผลื่ิตส่มุนิไพร	 การบริห้ารจิัด้การกลุ่ื่ม	 แลื่ะการตลื่าด้	 
เกษตรกรม่การรวมกลุ่ื่มเกิด้กระบวนิการแลื่กเปีล่ื่�ยนิเร่ยนิรู้	ส่ามารถึนิำาความรู้ไปีปีระยุกต์ใช้กับเทคโนิโลื่ย ่
ขัองตนิเอง	 ในิการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตพ่ชส่มุนิไพรให้้ม่ทั�งปีริมาณแลื่ะคุณภาพได้้มาตรฐานิ	 
ตรงตามความต้องการขัองตลื่าด้	 ส่ามารถึจิำาห้น่ิายให้้กับโรงพยาบาลื่แลื่ะผู้ปีระกอบการส่มุนิไพรได้้	 
แลื่ะเตร่ยมความพรอ้มเข้ัาสู่่ระบบส่่งเส่รมิการเกษตรแบบแปีลื่งให้ญต่่อไปี	นิอกจิากน่ิ�	ม่จุิด้เร่ยนิรู้การเพิ�ม 
ปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตพ่ชส่มุนิไพร	จิำานิวนิ	40	จุิด้	จุิด้เร่ยนิรู้การแปีรรูปีพ่ชส่มุนิไพรเบ่�องต้นิ	จิำานิวนิ	40	จุิด้	 
แลื่ะแปีลื่งขัยายพันิธ์ุแลื่ะรวบรวมพันิธ์ุส่มุนิไพรในิศูนิย์ปีฏิิบัติการ	จิำานิวนิ	20	ศูนิย์

‹●› แผนแม่บที่ย่อยเกษตรอัจำฉริยะ

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมการใช้ิเค์ร่�องจัักรกลทัางการเกษตร

	 	 ส่นัิบส่นุินิให้้เกษตรกรได้้พัฒนิาทักษะแลื่ะเทคนิิคการซึ่่อมแซึ่มเคร่�องยนิต์เกษตรท่�เป็ีนิ 
ต้นิกำาลัื่งขัองเคร่�องจัิกรกลื่การเกษตร	 ให้้รองรับการใช้เคร่�องจัิกรกลื่การเกษตรท่�เพิ�มขึั�นิอย่างรวด้เร็ว 
ได้้อย่างเพ่ยงพอ	 แลื่ะพัฒนิาศักยภาพขัององค์กรเกษตรกรแลื่ะผู้ปีระกอบการทั�วไปีท่�ด้ำาเนิินิธุรกิจิ 
การให้้บริการเคร่�องจัิกรกลื่เกษตรในิชุมชนิ	 ให้้ม่ความพร้อมทั�งด้้านิองค์ความรู้	 ทักษะทางเทคนิิค 
แลื่ะการบริห้ารจัิด้การธุรกิจิอย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ	 ส่ามารถึลื่ด้ต้นิทุนิปัีจิจัิยการผลิื่ตแลื่ะเพิ�มรายได้้ 
สุ่ทธิให้้กับเกษตรกร	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้เกษตรกรห้ร่อ 
กลุ่ื่มเกษตรกรในิพ่�นิท่�ส่่งเส่ริมการทำาการเกษตรแปีลื่งให้ญ่	จิำานิวนิ	4,600	ราย	ในิ	77	จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
ช่างเกษตรปีระจิำาท้องถิึ�นิปีระจิำาแปีลื่งให้ญ่	 จิำานิวนิ	 3,925	 ราย	 ได้้รับความรู้ทางเทคนิิคเคร่�องจัิกรกลื่ 
การเกษตรส่มยัให้ม่ท่�พร้อมรองรับการบริการบำารุงรักษา	แลื่ะซึ่อ่มแซึ่มเคร่�องยนิต์เกษตรในิท้องถิึ�นิให้้แก่ 
เกษตรกรข้ัางเค่ยงได้้	 เกษตรกรในิพ่�นิท่�ส่่งเส่ริมการทำาการเกษตรแปีลื่งให้ญ่นิำาร่อง	 จิำานิวนิ	 100	 ราย	 
ได้้รับความรู้ด้้านิการบริห้ารจัิด้การเคร่�องจัิกรกลื่การเกษตรในิรูปีแบบ 
การบริห้ารร่วมกันิ	 แลื่ะเกษตรกรในิพ่�นิท่� ส่่ง เส่ริมการทำา 
การเกษตรแปีลื่งให้ญ	่จิำานิวนิ	500	ราย	ได้้รับความรู้ด้้านิเคร่�องจัิกรกลื่ 
การเกษตรการในิเขัตกรรมเพ่�อลื่ด้การเกิด้วัชพ่ช	แลื่ะพ่�นิท่�แปีลื่งให้ญ่ 
ดั้งกล่ื่าว	 จิำานิวนิ	 200	 ไร่	 ได้้รับบริการส่าธิตการใช้เคร่�องจัิกรกลื่
การเกษตรเพ่�อลื่ด้การเกิด้วัชพ่ช	นิอกจิากน่ิ�	ผู้ให้้บริการเคร่�องจัิกรกลื่ 
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การเกษตรชุมชนิในิพ่�นิท่�แปีลื่งให้ญ่	 จิำานิวนิ	 275	 ราย	 ได้้รับความรู้แลื่ะทักษะทางด้้านิเทคนิิค 
แลื่ะการบริห้ารจัิด้การการให้้บริการเคร่�องจัิกรกลื่การเกษตร

‹●› แผนแม่บที่ย่อยเกษตรการพัฒนาระบบนิเวศ

 1) โค์รงการบรหิ้ารจััดีการการผลติสิ่นค้์าเกษตรตามแผนทีั�เกษตรเพั่�อการบรหิ้ารจััดีการเชิิงรกุ  
(Agri - Map)

	 	 ส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรปีรับเปีล่ื่�ยนิการผลิื่ตพ่ชท่�เห้มาะส่มตามแผนิท่�	Agri	-	map	เพ่�อให้้เกิด้ 
การปีรับเปีล่ื่�ยนิการผลิื่ตจิากพ่ชห้ร่อชนิิด้สิ่นิค้าเดิ้มในิพ่�นิท่�ท่�ไม่เห้มาะส่มไปีสู่่การปีลูื่กพ่ชห้ร่อผลิื่ตสิ่นิค้า 
ชนิิด้ให้ม่ท่�ม่ความเห้มาะส่ม	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายปีรับเปีล่ื่�ยนิการผลิื่ตในิพ่�นิท่� 
ไม่เห้มาะส่ม	(S3	แลื่ะ	N)	จิำานิวนิ	3,000	ไร่	ในิ	27	จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	1,026	ราย	 
ได้้รับความรู้การปีรับเปีล่ื่�ยนิพ่ชชนิิด้ให้ม่	แลื่ะม่การปีรับเปีล่ื่�ยนิการผลิื่ตในิพ่�นิท่�ไม่เห้มาะส่ม	(S3	แลื่ะ	N)	 
ในิ	27	จัิงห้วัด้	พ่�นิท่�จิำานิวนิ	3,000	ไร่	แลื่ะจิากส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 

2019	 (COVID-19)	 ม่ปีัจิจัิยท่�ทำาให้้การด้ำาเนิินิงานิปีระส่บ 
ความส่ำาเร็จิ	ค่อ	การม่เจ้ิาห้น้ิาท่�ท่�ม่ศักยภาพในิการใช้แผนิท่� 
เกษตรเพ่�อการบริห้ารจัิด้การเชิงรุก	(Agri	-	Map)	ห้น่ิวยงานิ 
ม่ฐานิขั้อมูลื่แผนิท่�แปีลื่งเกษตรกรในิระบบบริการข้ัอมูลื่ 
แผนิท่�ส่่งเส่ริมการเกษตร	(SSMAP)	แลื่ะระบบแผนิท่�เกษตร 
เพ่�อการบริห้ารจัิด้การเชิงรุกออนิไลื่น์ิ	(Agri	-	Map	Online)	 
ท่�ส่ามารถึเข้ัาถึึงแลื่ะนิำามาใช้ปีระโยชน์ิได้้ง่าย

 2) โค์รงการระบบส่่งเส่ริมเกษตรแบบแปลงให้ญ่่

	 	 ระบบส่่งเส่ริมเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่เน้ินิการรวมกลุ่ื่มขัองเกษตรกรรายย่อยในิพ่�นิท่�	 
โด้ยเกษตรกรยังคงเป็ีนิเจ้ิาขัองพ่�นิท่�	 ม่การวางระบบการผลื่ิตแลื่ะการบริห้ารจัิด้การ	 กำาห้นิด้เป้ีาห้มาย 
การผลิื่ต	การถ่ึายทอด้เทคโนิโลื่ย่	การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตทุกขัั�นิตอนิ	จินิถึึงการเช่�อมโยงตลื่าด้กับ 
ภาคเอกชนิแบบปีระชารัฐในิแนิวทางเด่้ยวกันิ	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรด้ำาเนิินิการ 
ในิรูปีแบบกระบวนิการกลุ่ื่มท่�เข้ัมแข็ัง	เช่นิ	กลุ่ื่มเกษตรกร	วิส่าห้กิจิชุมชนิ	ห้ร่อส่ห้กรณ์	ใช้แผนิการพัฒนิา 
เพ่�อให้้บรรลุื่เป้ีาห้มาย	5	ด้้านิ	ได้้แก่	การลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ต	การเพิ�มผลื่ผลิื่ต	การพัฒนิาคุณภาพ	การตลื่าด้	 
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แลื่ะการบริห้ารจัิด้การ	 พร้อมทั�งถ่ึายทอด้ความรู้ด้้านิต่าง	 ๆ	 ให้้แก่เกษตรกร	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 
พ.ศ.	2564	 ม่เป้ีาห้มายแปีลื่งให้ญ่	จิำานิวนิ	1,857	แปีลื่ง	 ในิ	77	 จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร 
ส่มาชิกแปีลื่งให้ญ่	 จิำานิวนิ	 2,395	 แปีลื่ง	 ได้้รับความรู้ในิการพัฒนิาคุณภาพ	 การตลื่าด้	 การบริห้าร 
จัิด้การกลุ่ื่ม	การลื่ด้ต้นิทุนิ	การเพิ�มผลื่ผลิื่ตแลื่ะการเช่�อมโยงตลื่าด้	แบ่งเป็ีนิ

แลื่ะจิากการด้ำาเนิินิงานิตามระบบส่่งเส่รมิเกษตรแบบแปีลื่งให้ญตั่�งแต่ปีี	2559	เป็ีนิต้นิมา	ก่อให้้เกดิ้ผลื่ลัื่พธ์ 
อย่างเป็ีนิรูปีธรรม	ดั้งน่ิ�
 การรับรองแปลงให้ญ่่ ขัองกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 (ข้ัอมูลื่	ณ	 วันิท่�	 1	 ตุลื่าคม	 2564)	 
รวม	8,192	แปีลื่ง	เกษตรกรส่มาชิก	466,655	ราย	พ่�นิท่�	7,638,139	ไร่	
 การส่ร้างมูลค่์าเพิั�ม ม่มูลื่ค่าเพิ�มจิากการลื่ด้ 
ต้นิทุนิการผลิื่ต	 24,854.19	 ล้ื่านิบาท	 แลื่ะการเพิ�มผลื่ผลิื่ต	 
22,421.52	ล้ื่านิบาท	รวม	47,275.71	ล้ื่านิบาท	
 การพััฒนาคุ์ณ์ภาพั เกษตรกรแปีลื่งให้ญ่ได้้รับ 
การรับรองมาตรฐานิการผลื่ติสิ่นิค้าเกษตร	รวม	183,647	ราย	 
ได้้แก่	 1)	 GAP	 จิำานิวนิ	 144,180	 ราย	 2)	 เกษตรอินิทร่ย์	 
จิำานิวนิ	22,060	ราย	3)	RSPO	(ปีาล์ื่มนิำ�ามันิ)	จิำานิวนิ	3,463	ราย	 
แลื่ะ	4)	อ่�นิๆ	(PGS	กลุ่ื่มรับรองตนิเอง)	จิำานิวนิ	13,944	ราย	
 การตลาดี ม่การเช่�อมโยงการตลื่าด้ขัองเกษตรกร 
ส่มาชิกแปีลื่งให้ญ่	 ได้้แก่	 ตลื่าด้ข้ัอตกลื่งล่ื่วงห้น้ิา	 ม่การทำา 
สั่ญญาซ่ึ่�อขัายล่ื่วงห้น้ิา	 ม่การทำาบันิทึกข้ัอตกลื่ง	 (MOU)	 
เช่�อมโยงกับผู้ซ่ึ่�อแลื่ะตลื่าด้ธุรกิจิค้าปีล่ื่กส่มัยให้ม่	(Modern	 
Trade)	 เช่นิ	 กลุ่ื่มบริษัทเทส่โก้โลื่ตัส่	 กลุ่ื่มบริษัทเซ็ึ่นิทรัลื่	 
เคร่อ	BJC	กรุ�ปี	(Big	C)	กลุ่ื่มบริษัทแม็คโคร	รวม	921	แปีลื่ง	 
ตลื่าด้อ่�นิๆ	 ค่อ	 แปีลื่งท่�เกษตรกรผลื่ิตแลื่ะจิำาห้นิ่ายให้้กับ 
ผู้รับซ่ึ่�อ	 ผู้รวบรวม	 โรงงานิแปีรรูปี	 ในิท้องถิึ�นิเป็ีนิห้ลัื่ก	 
รวม	8,045	แปีลื่ง	ตลื่าด้ออนิไลื่น์ิ	เช่นิ	Facebook	ไปีรษณ่ย์ไทย	 
ลื่าซึ่าด้้า	24	Shopping	รวม	489	แปีลื่ง

แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงใหญ่ ปี 2564
● 650 แปลง
● เน้นการบริห้ารจััดีการกลุ่ม 

การเช่ิ�อมโยงการตลาดี

● 776 แปลง
● เน้นพััฒนาการเพิั�ม 

ประสิ่ทัธิิภาพัการผลิต  
การบริห้ารจััดีการกลุ่ม  
การเช่ิ�อมโยงการตลาดี

● 969 แปลง
● เน้นด้ีานการลดีต้นทุันการผลิต 

เพิั�มประสิ่ทัธิิภาพั พััฒนาศัึกยภาพั 
ข้องเกษตรกรสู่่ Smart Farmer  
และค์วามเข้้มแข็้งข้องเกษตรกลุ่ม/ 
องค์์กรวิส่าห้กิจัชุิมชิน  
และการเช่ิ�อมโยงตลาดี
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 3) โค์รงการเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพัการผลิตสิ่นค้์าเกษตร

	 	 ส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรรายย่อยม่ความเข้ัมแข็ัง	 ส่ามารถึบริห้ารจัิด้การการผลิื่ตแลื่ะการตลื่าด้	 
ร่วมกันิได้้อย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ	 ส่ร้างกระบวนิการเร่ยนิรู้ให้้เกษตรกรม่ความส่ามารถึในิการผลื่ิต 
สิ่นิค้าเกษตรท่�ปีลื่อด้ภัย	 ม่คุณภาพแลื่ะได้้มาตรฐานิแลื่ะเช่�อมโยงกับตลื่าด้ได้้	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 
พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 15,000	 ราย	 ในิ	 4	 กลุ่ื่มสิ่นิค้า	 
ได้้แก่	 1)	 กลุ่ื่มสิ่นิค้าพ่ชไร่อุตส่าห้กรรม	 2)	 กลุ่ื่มสิ่นิค้าพ่ชส่วนิ	 3)	 กลุ่ื่มสิ่นิค้าทางเล่ื่อกเพ่�อสุ่ขัภาพ	 
แลื่ะ	4)	กลุ่ื่มสิ่นิค้าไม้ย่นิต้นิ	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ดั้งน่ิ�
  ● มันส่ำาปะห้ลัง	 เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 2,620	 ราย	 ในิ	 44	 จัิงห้วัด้	 ได้้รับความรู้ในิการใช้ 
พันิธ์ุด่้	 การใช้เทคโนิโลื่ย่ในิการเพิ�มผลื่ผลื่ิตเฉล่ื่�ยต่อไร่	 ลื่ด้ต้นิทุนิการผลื่ิต	 แลื่ะพัฒนิาคุณภาพให้้ตรงกับ 
ความต้องการขัองตลื่าด้	 ม่แปีลื่งต้นิแบบการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตมันิส่ำาปีะห้ลื่ังเพ่�อเป็ีนิจุิด้เร่ยนิรู้ 
ให้้แก่เกษตรกรในิพ่�นิท่�	 จิำานิวนิ	 100	 กลุ่ื่ม	 แลื่ะแปีลื่งส่่งเส่ริมการผลิื่ตพันิธ์ุมันิส่ำาปีะห้ลัื่งพันิธ์ุด่้	 
จิำานิวนิ	100	กลุ่ื่ม
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  ● สั่บปะรดี เกษตรกร	จิำานิวนิ	1,300	ราย	ในิ	25	จัิงห้วัด้ท่�เป็ีนิแห้ล่ื่งผลิื่ตสั่บปีะรด้ท่�ส่ำาคัญ 
ในิแต่ลื่ะภูมิภาค	 ได้้นิำาเทคโนิโลื่ย่ท่�ได้้รับไปีปีรับใช้ในิการเพิ�มปีระสิ่ทธิการผลิื่ตสั่บปีะรด้ให้้ม่คุณภาพด่้	 
ส่ามารถึป้ีองกันิปัีญห้าโรคเห่้�ยวในิสั่บปีะรด้	แลื่ะลื่ด้ปีริมาณส่ารไนิเตรทตกค้างในิผลื่สั่บปีะรด้ให้้น้ิอยท่�สุ่ด้ 
ห้ร่ออยู่ในิเกณฑ์์มาตรฐานิท่�กำาห้นิด้	 ม่แปีลื่งต้นิแบบการเพิ�มปีระสิ่ทธิการผลิื่ตสั่บปีะรด้คุณภาพ	 
โด้ยการใช้จุิลิื่นิทร่ย์	PGPR	(Plant	Growth	Promoting	Rhizobacteria)	ปีรับปีรุงบำารุงดิ้นิ	รวม	60	ไร่	 
เพ่�อเป็ีนิแห้ล่ื่งแลื่กเปีล่ื่�ยนิเร่ยนิรู้ให้้แก่เกษตรกรในิพ่�นิท่�ใกล้ื่เค่ยงแลื่ะจิากภูมิภาคอ่�นิท่�ส่นิใจิ	

  ● อ้อย	เกษตรกร	จิำานิวนิ	1,100	ราย	ในิ	40	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้แลื่ะส่ามารถึปีรับปีรุง 
กระบวนิการผลิื่ตเพ่�อเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพแลื่ะลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ตอ้อยให้้ม่ผลื่ผลิื่ตเพ่ยงพอรองรับ 
ความต้องการในิอุตส่าห้กรรมอ้อยแลื่ะนิำ�าตาลื่ทราย	 แลื่ะพบว่าการใช้ปุี�ยเคม่ร่วมกับปุี�ยช่วภาพ	 PGPR	 
แลื่ะปุี�ยอินิทร่ย์ห้ร่อปุี�ยพ่ชส่ด้	ม่ส่่วนิส่ำาคัญในิการเจิริญเติบโตขัองอ้อยแลื่ะการลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ต
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  ● ข้้าวโพัดีเลี�ยงสั่ตว์ เกษตรกร	จิำานิวนิ	2,004	ราย	ในิ	37	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้การปีลูื่ก 
ข้ัาวโพด้เล่ื่�ยงสั่ตว์ห้ลัื่งฤดู้ทำานิาอย่างถูึกต้อง	 ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้การปีลืู่กข้ัาวโพด้เล่ื่�ยงสั่ตว์ห้ลัื่งฤดู้ทำานิา 
เป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้ในิพ่�นิท่�ให้้แก่เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 444	 ไร่	 แลื่ะเม่�อเปีร่ยบเท่ยบปีริมาณผลื่ผลิื่ตต่อไร่	 
ระห้ว่างแปีลื่งท่�เพาะปีลืู่กด้้วยวิถ่ึเดิ้มขัองเกษตรกรกับการแปีลื่งท่�เพิ�มปีระส่ิทธิภาพการผลื่ิตด้้วยการใช้ 
ปุี�ยช่วภาพ	PGPR	พบว่า	การใช้ปุี�ยช่วภาพ	PGPR	เพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตข้ัาวโพด้เล่ื่�ยงสั่ตว์ได้้มากกว่า 
ร้อยลื่ะ	14	จิากการปีลูื่กด้้วยวิถ่ึเดิ้ม

  ● ไผ่และห้วาย	 เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 630	 ราย	 ในิ	 
12	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้การปีลื่กูไผ่แลื่ะห้วาย	โด้ยเกษตรกรมากกวา่ 
ร้อยลื่ะ	60	ส่ามารถึลื่ด้ต้นิทุนิในิการผลิื่ตไผ่แลื่ะห้วาย	แลื่ะส่ามารถึ 
ผลิื่ตผลิื่ตภัณฑ์์แปีรรูปีจิากห้น่ิอไม้แลื่ะห้น่ิอห้วายส่ด้ม่คุณภาพ 
เป็ีนิท่�ต้องการขัองตลื่าด้
  ● พ่ัชิเคี์�ยวมัน	 (มะคาเด้เม่ย	 มะม่วงหิ้มพานิต์)	 
เกษตรกร	 จิำานิวนิ	200	 ราย	 ในิ	 7	 จัิงห้วัด้	 ได้้รับความรู้ท่�ถูึกต้อง 
แลื่ะเห้มาะส่มในิการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตมะคาเด้เม่ย 
แลื่ะมะม่วงหิ้มพานิต์	โด้ยม่เกษตรกรมากกว่าร้อยลื่ะ	60	นิำาความรู้ 
ท่�ได้้รับจิากการผ่านิกระบวนิการแลื่กเปีล่ื่�ยนิเร่ยนิรู้แบบม่ส่่วนิร่วม 
ไปีพัฒนิาด้้านิการผลิื่ตแลื่ะการวางแผนิการตลื่าด้ได้้อย่างม่ 
ปีระสิ่ทธิภาพ
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  ● กาแฟ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	750	ราย	ในิ	18	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้ในิการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพ 
การผลิื่ต	การพัฒนิาคุณภาพผลื่ผลิื่ต	การแปีรรูปี	แลื่ะการเพิ�มมูลื่ค่าสิ่นิค้ากาแฟ	โด้ยม่เกษตรกรมากกว่า 
ร้อยลื่ะ	 60	 ส่ามารถึลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ตด้้วยวิธ่การใส่่ปุี�ยตรงตามความต้องการขัองดิ้นิ	 แลื่ะส่ามารถึ 
เพิ�มผลื่ผลิื่ตได้้ด้้วยเทคนิิคการเปีล่ื่�ยนิยอด้กาแฟพันิธ์ุด่้บนิต้นิกาแฟเดิ้ม	 แลื่ะการจัิด้การแปีลื่งปีลูื่ก 
แลื่ะควบคุมศัตรูพ่ชแบบผส่มผส่านิ

	 	 นิอกจิากน่ิ�	 ได้้ร่วมกับองค์กรความร่วมม่อระห้ว่าง 
ปีระเทศขัองเยอรมันิ	 (GIZ)	 ด้ำาเนิินิการโครงการพัฒนิาระบบ 
การผลื่ิตกาแฟขัองผู้ปีระกอบการรายย่อยในิภูมิภาคเอเซ่ึ่ยตะวันิออก 
เฉ่ยงใต้	 (โครงการ	 Coffee+)	 ในิห้ลัื่กสู่ตรโรงเร่ยนิธุรกิจิเกษตร	 
–	 Farmer	 Business	 School	 (FBS)	 เพ่�อเจ้ิาห้น้ิาท่�ได้้นิำาความรู้ 
ท่�ได้้รับไปีขัยายผลื่สู่่เกษตรกร	แลื่ะเกษตรกรได้้นิำาความรู้ไปีปีระยุกต์ 
ใช้กับพ่�นิท่�แปีลื่งขัองตัวเองต่อไปี
  ● แมลงเศึรษฐกิจั	เกษตรกร	จิำานิวนิ	800	ราย	ในิ	16	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้แลื่ะม่ทักษะ 
ในิการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตแมลื่งเศรษฐกิจิให้้ส่อด้คล้ื่องกับความต้องการขัองตลื่าด้	 ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้	 
จิำานิวนิ	 16	 แปีลื่ง	 แลื่ะในิศูนิย์ปีฏิิบัติการม่จุิด้เร่ยนิรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพแลื่ะมูลื่ค่าการผลิื่ตส่ำาห้รับ 
การถ่ึายทอด้ความรู้แลื่ะศึกษาดู้งานิขัองเกษตรกรแลื่ะผู้ส่นิใจิ	 แลื่ะแปีลื่งขัยายพันิธ์ุแลื่ะรวบรวมพันิธ์ุ 
เพ่�อส่นัิบส่นุินิพันิธ์ุ	 พ่อ-แม่พันิธ์ุ	 แมลื่งเศรษฐกิจิให้้แก่เกษตรกร	แลื่ะจัิด้งานิวันิผึ�งโลื่ก	 ปีี	 2564	ภายใต้ 
แนิวคิด้	“รักผึ�ง	รักษ์โลื่ก”	เม่�อวันิท่�	20	พฤษภาคม	2564	เพ่�อปีระชาสั่มพันิธ์ให้้เกษตรกรแลื่ะบุคคลื่ทั�วไปี 
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ได้้รับรู้ถึึงคุณค่า	ความส่ำาคัญ	แลื่ะปีระโยชนิข์ัองผึ�ง 
แลื่ะแมลื่งชว่ยผส่มเกส่ร	จิดั้แส่ด้งผลื่ติภัณฑ์์ต่างๆ	 
จิากผึ�งแลื่ะแมลื่งช่วยผส่มเกส่รซึึ่�งเป็ีนิผลิื่ตภัณฑ์์ 
เพ่�อสุ่ขัภาพแลื่ะเป็ีนิท่� ต้องการขัองผู้บริโภค	 
ม่ผู้ส่นิใจิเข้ัาร่วมกิจิกรรมมากกว่า	 1,000	 ราย	 
โด้ยการจัิด้งานิดั้งกล่ื่าวด้ำาเนิินิการในิรูปีแบบ 
ออนิไลื่น์ิผ่านิทาง	 facebook	 ส่ำานัิกส่่งเส่ริมแลื่ะ 
จัิด้การสิ่นิค้าเกษตร	 แลื่ะเฟซึ่บุ�ก	 ปีระชาสั่มพันิธ์	 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 เน่ิ�องจิากเป็ีนิช่วง 
ส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่ 
โคโรนิา	2019	(COVID-19)	ซึึ่�งถ่ึอเป็ีนิการก้าวผ่านิ 
ข้ัอจิำากัด้ได้้เป็ีนิอย่างด่้
  ● พ่ัชิตระกูลถั�ว	เกษตรกร	จิำานิวนิ	 
2,400	 ราย	 ในิ	 32	 จัิงห้วัด้	 ได้้รับความรู้การใช้ 
เทคโนิโลื่ย่การผลิื่ตเมล็ื่ด้พันิธ์ุได้้อย่างถูึกต้อง 
แลื่ะเห้มาะส่ม	ม่การรวมกลุ่ื่มจัิด้ตั�งเป็ีนิศูนิยผ์ลิื่ตเมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชตระกูลื่ถัึ�วชุมชนิ	จิำานิวนิ	120	ศูนิย	์ม่แปีลื่ง 
เร่ยนิรู้แลื่ะแปีลื่งส่่งเส่ริมการผลิื่ตเมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชตระกูลื่ถัึ�ว	(ถัึ�วเห้ล่ื่อง	ถัึ�วเข่ัยว	แลื่ะถัึ�วลิื่ส่ง)	จิำานิวนิ	4,800	ไร่	 
ส่่งผลื่ให้้ม่เมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชตระกูลื่ถัึ�วคุณภาพด่้กระจิายสู่่ระบบการผลิื่ตในิชุมชนิ	 จิำานิวนิ	 565	 ตันิ	 รองรับ 
พ่�นิท่�ปีลูื่กในิฤดู้แล้ื่ง	จิำานิวนิ	47,000	ไร่	โด้ยได้้เช่�อมโยงตลื่าด้	เกษตรกรส่มาชกิผู้ผลิื่ตเมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชตระกลูื่ถัึ�ว 
ชุมชนิกับผู้ปีลูื่กถัึ�วฤดู้แล้ื่งม่การร่วมกันิวางแผนิการผลิื่ตให้้ส่อด้คล้ื่องกับความต้องการใช้ผลื่ผลิื่ต
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  ● ไม้ดีอกไม้ประดัีบ	 เกษตรกรผู้ปีลูื่กกล้ื่วยไม้แลื่ะเกษตรกรผู้ปีลูื่กไม้ด้อกไม้ปีระดั้บ	 
จิำานิวนิ	200	ราย	ในิ	14	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้ในิการผลิื่ตไม้ด้อกไม้ปีระดั้บ	ส่ามารถึผลิื่ตไม้ด้อกไม้ปีระดั้บ 
คุณภาพด่้แลื่ะเป็ีนิท่�ต้องการขัองตลื่าด้	 ม่การรวมกลุ่ื่มเพ่�อแลื่กเปีล่ื่�ยนิข้ัอมูลื่ข่ัาวส่าร	 ม่การทำากิจิกรรม 
ร่วมกันิ	 ซึึ่�งเป็ีนิการพัฒนิาให้้กลุ่ื่มเกษตรกรม่ความเข้ัมแข็ัง	 ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้เพ่�อเป็ีนิต้นิแบบให้้เกษตรกร 
นิำาไปีปีฏิิบัติ	แลื่ะม่ศูนิย์ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาอาช่พการเกษตร	จิำานิวนิ	๔	แห่้ง	เป็ีนิแห้ล่ื่งรวบรวม	ทด้ส่อบ	 
ขัยาย	 แลื่ะกระจิายพันิธ์ุไม้ด้อกไม้ปีระดั้บเศรษฐกิจิพันิธ์ุด่้ให้้กับกลุ่ื่มเกษตรกร	 ซึึ่�งพันิธ์ุไม้ด้อกไม้ปีระดั้บ 
ท่�รวบรวมม่ไม่น้ิอยกว่า	๔	ชนิิด้พ่ช	๑๕	ส่ายพันิธ์ุ	 เช่นิ	กล้ื่วยไม้	แคคตัส่	ไม้ฟอกอากาศ	ฟิโลื่เด้นิด้รอนิ	 
เบญจิมาศ	ลิื่เซ่ึ่ยนิทัส่	สั่ปีปีะรด้ส่่	ว่านิส่่�ทิศ	ปีทุมมา	ไม้ด่้าง	เป็ีนิต้นิ	แลื่ะจัิด้งานิ	“ครบเคร่�องเร่�องกล้ื่วยไม้ไทย	 
ทางออกกล้ื่วยไม้ไทยยคุโควิด้	พลิื่กวิกฤต…สู่่โอกาส่ส่ร้างรายได้้”	ผ่านิ	Facebook	Live	เพจิปีระชาสั่มพันิธ์	 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	เพ่�อปีระชาสั่มพันิธ์การใช้กล้ื่วยไม้	ไม้ด้อกไม้ปีระดั้บไทยในิปีระเทศ

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension34



  ● พ่ัชิผัก	เกษตรกร	จิำานิวนิ	100	ราย	ในิ	4	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพ 
แลื่ะพัฒนิาคุณภาพการผลื่ิตพ่ชผักปีลื่อด้ภัย	 ซึึ่�งในิแต่ลื่ะจิังห้วัด้ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้เพ่�อให้้เกษตรกรได้้เร่ยนิรู้ 
วิธ่การแลื่ะการบริห้ารจิัด้การการผลื่ิตพ่ชตามแปีลื่งเร่ยนิรู้	 ส่ามารถึนิำาไปีปีรับใช้ในิการผลื่ิตพ่ชผัก 
ขัองตนิเอง	 ทำาให้้เกษตรกรม่วิธ่การผลิื่ตพ่ชผักปีลื่อด้ภัยท่�เห้มาะส่มแลื่ะส่ามารถึนิำาความรู้ท่�ได้้รับ 
ไปีถ่ึายทอด้แลื่ะขัยายผลื่แก่กลุ่ื่มเคร่อข่ัาย	 โด้ยม่แปีลื่งเร่ยนิรู้ด้้านิต่าง	 ๆ	 ดั้งน่ิ�	 แปีลื่งเร่ยนิรู้นิวัตกรรม 
การปีลูื่กผักบนิแคร่โด้ยใช้วัส่ดุ้ทรายขัองจัิงห้วัด้พระนิครศร่อยุธยา	 แปีลื่งเร่ยนิรู้นิวัตกรรมการปีลูื่กผัก 
บนิแคร่ขัองจัิงห้วัด้ขัอนิแก่นิ	 แปีลื่งเร่ยนิรู้การกำาจัิด้ศัตรูพ่ชโด้ยช่ววิธ่แลื่ะการใช้ส่ารช่วภัณฑ์์ขัองจัิงห้วัด้ 
สุ่ราษฎร์ธาน่ิ	แลื่ะแปีลื่งเร่ยนิรู้การควบคุมกำาจัิด้แมลื่งศัตรูพ่ช	(กับดั้กป้ีายเห้ล่ื่อง)	ขัองจัิงห้วัด้ลื่ำาพูนิ

  ● ปาล์มนำ�ามัน	เกษตรกร	จิำานิวนิ	3,100	ราย	ในิพ่�นิท่�	28	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้ในิการเพิ�ม 
ปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตปีาล์ื่มนิำ�ามันิในิพ่�นิท่�เห้มาะส่มแลื่ะไม่เห้มาะส่ม	 ม่การรวมกลุ่ื่มเกษตรกรผู้ผลิื่ต 
ปีาล์ื่มนิำ�ามันิคุณภาพด่้	 จิำานิวนิ	 75	 กลุ่ื่ม	 ซึึ่�งกลุ่ื่มได้้รับความรู้มาตรฐานิการผลื่ิตปีาล์ื่มนิำ�ามันิ	 
แลื่ะม่การจัิด้การผ่านิกระบวนิการกลุ่ื่มในิรูปีแบบวิส่าห้กิจิชุมชนิแลื่ะรวมกลุ่ื่มเป็ีนิเคร่อข่ัาย
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 4) โค์รงการส่่งเส่ริมการปลูกพ่ัชิห้ลากห้ลายในฤดูีนาปรัง

	 	 คณะกรรมการนิโยบายบริห้ารแลื่ะจัิด้การข้ัาว	(นิบขั.)	กำาห้นิด้แผนิการผลิื่ตแลื่ะการตลื่าด้ข้ัาว 
ครบวงจิร	เพ่�อบริห้ารจิดั้การส่นิิค้าข้ัาวให้้ม่ปีระสิ่ทธิภาพส่ามารถึแข่ังขัันิได้้ในิตลื่าด้โลื่ก	โด้ยการลื่ด้ปีรมิาณ 
ข้ัาวออกสู่่ตลื่าด้ในิฤดู้นิาปีรัง	 ส่อด้คลื่้องกับยุทธศาส่ตร์สิ่นิค้าข้ัาวแห่้งชาติ	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร 
จึิงได้้ส่่งเส่ริมการปีลูื่กพ่ชห้ลื่ากห้ลื่าย	 เช่นิ	 ถัึ�วเข่ัยว	 ถัึ�วเห้ล่ื่อง	 พริก	 แตงโม	 ข้ัาวโพด้ห้วานิ	 แลื่ะอ่�นิๆ	 
ท่�ม่อายุเก็บเก่�ยวไม่เกินิ	 120	 วันิ	 เพ่�อทด้แทนิการทำานิาในิฤดู้ปีรัง	 
โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายส่นัิบส่นุินิการเร่ยนิรู้ 
ให้้แก่เกษตรกรผู้ปีลูื่กข้ัาวในิฤดู้นิาปีรัง	จิำานิวนิ	5,000	ราย	พ่�นิท่�	จิำานิวนิ	 
5,000	 ไร่	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 5,000	 ราย	 ได้้เร่ยนิรู้ 
การบริห้ารจัิด้การการผลิื่ตพ่ชจิากการทำาแปีลื่งเร่ยนิรู้ตามความต้องการ 
ขัองเกษตรกรทั�งระบบ	 ตั�งแต่การผลิื่ต	 คุณภาพผลื่ผลิื่ต	 แลื่ะการตลื่าด้	 
ซึึ่�งส่่งผลื่ให้้เกษตรกรม่รายได้้เพิ�มขึั�นิจิากการปีลูื่กข้ัาวในิฤดู้นิาปีรัง	 
เฉล่ื่�ย	8,500	บาทต่อไร่	เกิด้ความมั�นิคงแลื่ะยั�งย่นิในิอาช่พการเกษตร

  ● มะพัร้าว	เกษตรกร	จิำานิวนิ	100	ราย	ในิ	5	จัิงห้วัด้	ได้้รับความรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพ 
การผลื่ิตมะพร้าว	 การผลื่ิตมะพร้าวพันิธ์ุด่้ตามห้ลื่ักวิชาการ	 เน้ินิการผลื่ิตต้นิพันิธ์ุมะพร้าวท้องถิึ�นิพันิธ์ุด่้	 
โด้ยม่เกษตรกรร้อยลื่ะ	60	ได้้นิำาความรู้ท่�ได้้รับไปีผลิื่ตมะพร้าวท้องถิึ�นิพันิธ์ุด่้ท่�ถูึกต้องตามห้ลัื่กวิชาการ
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 5) โค์รงการส่่งเส่ริมการเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพัการใช้ินำ�าในระดัีบไร่นา

	 	 การให้้นิำ�าแก่พ่ชโด้ยทั�วไปีขัองเกษตรกรส่่วนิให้ญ่เป็ีนิการให้้นิำ�าแบบไห้ลื่บ่า	 ห้ร่อแม้แต่ 
ในิบางพ่�นิท่�ท่�ม่การให้้นิำ�าแก่พ่ชด้้วยระบบนิำ�าก็ยังม่ปัีญห้าในิการใช้ท่�ไม่ถูึกต้อง	 ขัาด้ปีระส่ิทธิภาพ	 
เป็ีนิการสู่ญเส่่ยนิำ�าค่อนิข้ัางสู่ง	 จึิงจิำาเป็ีนิต้องส่ร้างความตระห้นัิกในิการใช้นิำ�าอย่างรู้คุณค่าแลื่ะให้้ความรู้ 
ในิระบบการให้้นิำ�าแก่พ่ชท่�ถูึกต้องแก่เกษตรกร	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ 
ให้้แก่เกษตรกร	จิำานิวนิ	2,500	ราย	 ในิ	50	 จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	จิำานิวนิ	2,500	ราย	 
ได้้รับความรู้การใช้นิำ�าอย่างรู้คุณค่า	 ม่แปีลื่งเร่ยนิรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการใช้นิำ�าในิระดั้บไร่นิาในิชุมชนิ	 
เพ่�อเป็ีนิตัวอยา่งแลื่ะจิดุ้เร่ยนิรู้ให้้กับเกษตรกรแลื่ะขัยายผลื่สู่่พ่�นิท่�ด้ำาเนิินิการ	จิำานิวนิ	50	แห่้ง	พ่�นิท่�	200	ไร่	 
แลื่ะเกษตรกรผู้จัิด้ทำาแปีลื่งเร่ยนิรู้	จิำานิวนิ	50	ราย	ได้้รับความรู้การใช้นิำ�าอย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ

 6) โค์รงการข่้�นทัะเบียนและปรับปรุงทัะเบียนเกษตรกร

	 	 การรับขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรด้ำาเนิินิการในิกลุ่ื่มเกษตรกรผู้ปีลูื่กพ่ช	 ทำาไร่นิาส่วนิผส่ม	 
ทำานิาเกล่ื่อแลื่ะเล่ื่�ยงแมลื่งเศรษฐกิจิ	 ในิพ่�นิท่�ท่�ม่เอกส่ารสิ่ทธิ�แลื่ะไม่ม่เอกส่ารสิ่ทธิ�	 เพ่�อต้องการทราบ 
ส่ถึานิการณ์การเพาะปีลูื่กขัองเกษตรกร	ปีระมาณการผลื่ผลิื่ตท่�จิะออกสู่่ตลื่าด้ในิช่วงเวลื่าต่าง	 ๆ	 ได้้อย่าง 
ถูึกต้อง	แลื่ะจัิด้เก็บข้ัอมูลื่พ่�นิฐานิขัองครัวเร่อนิเกษตรกร	ส่มาชิกในิครัวเร่อนิแลื่ะการเป็ีนิส่มาชิกองค์กร	 
รายได้้แลื่ะห้น่ิ�สิ่นิ	 เคร่�องจัิกรกลื่การเกษตร	 การถ่ึอครองท่�ดิ้นิ	 
การปีระกอบกิจิกรรมการเกษตร	 แลื่ะแห้ล่ื่งนิำ�าเพ่�อการเกษตร	 
โด้ยเกษตรกรตอ้งเป็ีนิผู้มาแจ้ิงขึั�นิทะเบ่ยนิท่�ส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอ 
ตามท่�ตั�งแปีลื่งปีลูื่ก	 เม่�อได้้เริ�มทำาการเกษตรให้ม่แลื่ะต้องแจ้ิง 
ปีรับปีรุงข้ัอมูลื่ทุกครั�งท่�ม่การเก็บเก่�ยวแล้ื่วทำาการเพาะปีลืู่กให้ม่ 
ไปีแลื่้ว	 15	 วันิ	 ห้ร่อแจ้ิงปีรับปีรุงข้ัอมูลื่ทะเบ่ยนิเกษตรกรได้้ด้้วย 
ตนิเองผ่านิส่มาร์ทโฟนิโด้ยใช้โมบายแอปีพลิื่เคชันิ	 FARMBOOK	 
โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายปีรับปีรุงข้ัอมูลื่ทะเบ่ยนิ 
เกษตรกร	จิำานิวนิ	5.70	ล้ื่านิครัวเร่อนิ	โด้ยได้้กำาห้นิด้แนิวทางในิการ 
ด้ำาเนิินิงานิขึั�นิทะเบ่ยนิแลื่ะปีรับปีรุงทะเบ่ยนิเกษตรกร	 เน้ินิห้นัิก 
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ในิการปีระชาสั่มพันิธ์ให้้เกษตรกรทราบแลื่ะติด้ตามเกษตรกรให้้แจ้ิงข้ัอมูลื่การเกษตรอย่างถูึกต้อง	รวด้เร็ว	 
ครบถ้ึวนิ	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ม่การปีรับปีรุงข้ัอมูลื่ทะเบ่ยนิเกษตรกร	จิำานิวนิ	6.26	ล้ื่านิครัวเร่อนิ	เน่ิ�อท่� 
เพาะปีลื่กู	148.15	ลื่า้นิไร่	แลื่ะได้้นิำาข้ัอมูลื่จิากฐานิขัอ้มูลื่ทะเบ่ยนิเกษตรกรมาปีระมวลื่ผลื่แลื่ะจิดั้ทำาเปีน็ิ 
ส่ถิึติข้ัอมูลื่ในิรายงานิ	 Farmer	Map	 (http://www.aiu.doae.go.th)	 เพ่�อใช้ปีระโยชน์ิในิการวางแผนิ 
การส่่งเส่ริมการเกษตร	แลื่ะเป็ีนิข้ัอมูลื่ปีระกอบการเข้ัาร่วมโครงการตามมาตรการขัองภาครฐั	เช่นิ	การให้้ 
ความช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรผู้ปีระส่บภัยพิบัติด้้านิพ่ช	 โครงการปีระกันิภัยข้ัาวนิาปีี	 แลื่ะข้ัาวโพด้เล่ื่�ยงสั่ตว์	 
โครงการส่นัิบส่นุินิต้นิทุนิการผลิื่ตให้้เกษตรกรผู้ปีลูื่กข้ัาวนิาปีี	โครงการช่วยเห้ล่ื่อค่าเก็บเก่�ยวแลื่ะปีรับปีรุง 
คุณภาพข้ัาว	โครงการปีระกันิรายได้้	พ่ชเศรษฐกิจิ	(ข้ัาว	ปีาล์ื่มนิำ�ามันิ	มันิส่ำาปีะห้ลัื่ง	ข้ัาวโพด้เล่ื่�ยงสั่ตว์)

 7) โค์รงการอาส่าส่มัค์รเกษตร

	 	 กระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณไ์ด้้เห็้นิความส่ำาคัญขัองการให้้บรกิารแกเ่กษตรกรในิระด้บัพ่�นิท่� 
ขัองห้มู่บ้านิ	ซึึ่�งได้้ม่ห้น่ิวยงานิในิสั่งกัด้ด้ำาเนิินิงานิด้้านิอาส่าส่มคัรเกษตร	(อกษ.)	ในิแต่ลื่ะส่าขัาท่�เช่�ยวชาญ 
เฉพาะทาง	 ภายใต้ระเบ่ยบกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ 
ว่าด้้วย	 การบริห้ารงานิอาส่าส่มัครเกษตร	 พ.ศ.	 2563	 
ซึึ่�งกรมส่่งเส่ริมการเกษตรในิฐานิะฝึ่ายเลื่ขัานุิการขัอง 
คณะกรรมการนิโยบายอาส่าส่มัครเกษตร	 (คนิ.กษ.)	 
รับผิด้ชอบการด้ำาเนิินิงานิอาส่าส่มัครเกษตรห้มู่บ้านิ	(อกม.)	 
ม่ห้น้ิาท่�คัด้เล่ื่อกอาส่าส่มคัรเกษตรห้มู่บา้นิ	(อกม.)	ห้มู่บา้นิลื่ะ	 
1	 คนิ	 เพ่�อทำาห้น้ิาท่�เป็ีนิผู้ปีระส่านิงานิ	 ถ่ึายทอด้ความรู้	 
ให้้คำาแนิะนิำา	 แก้ไขัปัีญห้าเบ่�องต้นิด้้านิการเกษตร	 แลื่ะ 
ปีระชาส่ัมพันิธ์กิจิกรรม/โครงการขัองกระทรวงเกษตรแลื่ะ 
ส่ห้กรณ์ให้้แก่ปีระชาชนิในิพ่�นิท่�	 ตลื่อด้จินิการเฝ้ึาระวังแลื่ะ 
แจ้ิงเห้ตุภัยธรรมชาติ	 เห้ตุการณ์ฉุกเฉินิทางการเกษตรต่อ 
ห้น่ิวยงานิท่�รับผิด้ชอบ	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
ม่เป้ีาห้มายพัฒนิาศักยภาพอาส่าส่มคัรเกษตรห้มู่บา้นิ	(อกม.)	 
จิำานิวนิ	 15,876	 ราย	 ในิ	 77	 จัิงห้วัด้	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
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อาส่าส่มัครเกษตรห้มู่บ้านิ	 (อกม.)	 จิำานิวนิ	 15,876	 ราย	 
ได้้รับความรู้แลื่ะพัฒนิาศักยภาพส่ามารถึถ่ึายทอด้ความรู้ 
ไปีสู่่อาส่าส่มัครเกษตรห้มู่บ้านิ	(อกม.)	ในิพ่�นิท่�	แลื่ะส่ามารถึ 
ปีฏิิบัติงานิแลื่ะให้้บริการช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรได้้อย่างม่ 
ปีระสิ่ทธิภาพ	 ม่การขัับเคล่ื่�อนิงานิอาส่าส่มัครเกษตร 
ในิรูปีแบบขัองคณะกรรมการ/คณะทำางานิ	 ส่ร้างเคร่อข่ัาย 
ส่นัิบส่นุินิการปีฏิิบัติงานิด้้านิการเกษตร

 8) โค์รงการส่่งเส่ริมและพััฒนาอาชีิพัการเกษตร

	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรม่ศูนิย์ปีฏิิบัติการซึ่ึ�งเป็ีนิห้นิ่วยงานิส่่วนิกลื่างท่�ตั�งอยู่ในิภูมิภาค	 
เป็ีนิแห้ล่ื่งทด้ส่อบแลื่ะเร่ยนิรู้ด้้านิวิชาการเกษตร	 ม่องค์ความรู้ท่�ห้ลื่ากห้ลื่ายแลื่ะทันิส่มัยส่ำาห้รับส่่งเส่ริม 
แลื่ะฝึึกอาช่พการเกษตรตามความต้องการขัองเกษตรกร	 ปีระยุกต์แลื่ะพัฒนิาเทคโนิโลื่ย่ทางการเกษตร 
ภายใต้ความเห้มาะส่มขัองส่ภาพพ่�นิท่�แลื่ะภูมิอากาศในิแต่ลื่ะท้องถิึ�นิ	ส่นัิบส่นุินิแลื่ะเช่�อมโยงการปีฏิิบัติงานิ 
กับส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้แลื่ะส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอ	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มาย 
ให้้ศูนิยป์ีฏิิบัติการ	จิำานิวนิ	40	ศูนิย	์พัฒนิาแลื่ะส่่งเส่ริมอาช่พการเกษตรให้้แก่เกษตรกร	จิำานิวนิ	20,000	ราย	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 20,527	 ราย	 แบ่งเป็ีนิ	 เกษตรกรแกนินิำาแลื่ะเคร่อข่ัาย	 จิำานิวนิ	 

835	ราย	แลื่ะเกษตรกรทั�วไปี	จิำานิวนิ	19,992	ราย	 
ได้้รับความรู้จิากการฝึึกอาช่พตรงตามความต้องการ 
แลื่ะเห้มาะส่มกับส่ภาพพ่�นิท่� 	 ม่แปีลื่งส่าธิต 
แลื่ะแปีลื่งเร่ยนิรู้เป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้ขัองเกษตรกร	 
แลื่ะได้้ม่การศึกษาทด้ส่อบเทคโนิโลื่ย่การเกษตร 
แลื่ะพั นิ ธ์ุ พ่ ช ท่� เ ห้ม า ะส่ม เพ่� อ ตอบส่นิอ ง 
ความต้องการในิพ่�นิท่�แลื่ะส่ร้างนิวัตกรรม
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 9) โค์รงการส่่งเส่ริมงานวิจััยเพ่ั�อพััฒนางานส่่งเส่ริมการเกษตร 

	 	 การส่่งเส่ริมงานิวิจัิยเพ่�อพัฒนิางานิส่่งเส่ริมการเกษตรเปี็นิการให้้ความรู้ในิงานิวิจัิย 
เชิงปีฏิิบัติการแบบม่ส่่วนิร่วม	 (Participatory	 Action	 Research	 :	 PAR)	 เพ่�อให้้เจ้ิาห้น้ิาท่�ส่่งเส่ริม 
การเกษตรแลื่ะภาค่เคร่อข่ัายในิพ่�นิท่�ได้้ม่ส่่วนิร่วมในิการด้ำาเนิินิงานิตั�งแต่ร่วมคิด้วิเคราะห์้ปัีญห้า	ส่าเห้ตุ	 
ร่วมวางแผนิห้าทางเล่ื่อก	 ลื่งม่อทำา	 ติด้ตามปีระเมินิผลื่	 แลื่ะร่วมรับผิด้ชอบผลื่ท่�เกิด้ขึั�นิ	 แลื่ะนิำาไปีวิจัิย 
เชิงพ่�นิท่�	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ได้้ส่่งเส่ริมการเกษตรท่�ใช้พ่�นิท่�เป็ีนิห้ลัื่ก	โด้ยใช้กลื่ไกขัับเคล่ื่�อนิ 
ผ่านิกระบวนิการม่ส่่วนิร่วมขัองชุมชนิในิพ่�นิท่�	12	จัิงห้วัด้	ได้้แก่	จัิงห้วัด้ปีทุมธาน่ิ	อ่างทอง	ส่มุทรส่งคราม	 
นิครปีฐม	 ฉะเชิงเทรา	 ปีราจ่ินิบุร่	 กาฬสิ่นิธ์ุ	 ร้อยเอ็ด้	 นิครศร่ธรรมราช	 ส่ตูลื่	 ตาก	 แลื่ะจิังห้วัด้ลื่ำาปีาง	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 ชุมชนิม่ห้ลัื่กสู่ตรการถ่ึายทอด้ความรู้ด้้วยผลื่งานิวิจัิยท่�ชุมชนิต้องการ	 ขัยายผลื่ไปียัง 
พ่�นิท่�ข้ัางเค่ยง	 เช่�อมโยงเคร่อข่ัายเกษตรกรด้้วยการส่ร้างมาตรฐานิการผลิื่ต	 แลื่ะส่ร้างตราสั่ญลัื่กษณ์ 
ขัองชุมชนิ	 ส่ร้างโอกาส่ให้้เกษตรกรรุ่นิให้ม่	 (Young	 Smart	 Farmer)	 ม่บทบาทในิการเป็ีนิผู้นิำาให้้เกิด้ 
การยอมรับขัองชุมชนิ	 เจ้ิาห้น้ิาท่�ม่ส่่วนิร่วมในิการจัิด้การความรู้ให้้เป็ีนิระบบ	 เจ้ิาห้น้ิาท่�ได้้รับการพัฒนิา 
ผ่านิกระบวนิการเร่ยนิรู้ขัองท่มพ่�เล่ื่�ยง	-	น้ิองเล่ื่�ยง	ท่�ใช้เป็ีนิเคร่�องม่อในิการจัิด้เวท่ชุมชนิ	
	 นิอกจิากน่ิ�	เจ้ิาห้น้ิาท่�ได้้รับการส่่งเส่ริมให้้นิำาผลื่งานิท่�เป็ีนิงานิปีระจิำาพัฒนิาสู่่งานิวิจัิย	(Routine	 
to	Research	 :	R2R)	จิำานิวนิ	94	 เร่�อง	 เกิด้ท่มแลื่ะเคร่อข่ัายในิการทำางานิ	R2R	ห้น่ิวยงานิลื่ะ	1	 ท่ม	 
ท่�ส่ามารถึพัฒนิากระบวนิการทำางานิ	 ห้ร่อแก้ปัีญห้าอุปีส่รรคในิการทำางานิขัองตนิเองได้้อย่าง 
ม่ปีระสิ่ทธิภาพแลื่ะส่อด้คล้ื่องกับบริบทขัองแต่ลื่ะพ่�นิท่�

 10) โค์รงการอุทัยานผักพ่ั�นบ้านเพ่ั�อการยังชีิพัเฉลิมพัระเกียรติบ่งฉวาก 

	 	 อุทยานิผักพ่�นิบ้านิเพ่�อการยังช่พเฉลิื่มพระเก่ยรติบึงฉวาก	 ตั�งอยู่บนิเกาะกลื่างบึงฉวาก 
ในิจิงัห้วัด้สุ่พรรณบรุ่	เป็ีนิแห้ลื่ง่รวมรวมแลื่ะอนิรัุกษ์พันิธ์ุผักพ่�นิบ้านิส่มนุิไพรกวา่	500	ชนิิด้	จิากทั�วทุกภาค 
ขัองปีระเทศไทย	 แลื่ะเปี็นิส่ถึานิศึกษาเร่ยนิรู้การปีลืู่ก	 ดู้แลื่รักษา	 ขัยายพันิธ์ุ	 บริโภค	 แลื่ะ 
คุณปีระโยชน์ิอ่�นิ	ๆ	ขัองผักพ่�นิบ้านิ	ทั�งปีระเภทไม้ย่นิต้นิ	ไม้พุ่ม	ไม้ล้ื่มลุื่ก	ไม้เถึาเล่ื่�อย	ไม้นิำ�า	ไม้ช่�นิแฉะ 
แลื่ะไม้หั้วเห้ง้า	 แลื่ะเป็ีนิแห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตร	 (Agrotourism)	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ส่่งเส่ริม 
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ให้้เกษตรกรบริเวณรอบบึงฉวากเฉลิื่มพระเก่ยรติม่รายได้้จิาก 
การจิำาห้น่ิายพันิธ์ุแลื่ะผลื่ผลื่ิตจิากผักพ่�นิบ้านิส่มุนิไพรให้้แก่ 
ผู้ส่นิใจิแลื่ะนัิกท่องเท่�ยว	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้เก่�ยวกับผักพ่�นิบ้านิส่มุนิไพรให้้แก่เกษตรกรแลื่ะผู้ส่นิใจิ	 จิำานิวนิ	 200	 ราย	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	จิำานิวนิ	200	ราย	 ได้้รับความรู้การผลิื่ตผักพ่�นิบ้านิเพ่�อบริโภคแลื่ะการค้า	 
แลื่ะได้้รับพันิธ์ุผักพ่�นิบ้านิส่มุนิไพรไปีฝึึกปีฏิิบัติ	ทำาให้้ม่อาห้ารไว้บริโภคช่วยลื่ด้รายจ่ิาย	แลื่ะส่่วนิท่�เห้ล่ื่อ 
นิำาไปีจิำาห้น่ิายเป็ีนิรายได้้เส่ริม	 ผลิื่ตต้นิพันิธ์ุ	 22,262	 ต้นิ	 แลื่ะผลิื่ตเมล็ื่ด้พันิธ์ุ	 จิำานิวนิ	 14,918	 ซึ่อง	 
โด้ยเมล็ื่ด้พันิธ์ุส่นัิบส่นุินิให้้แก่กลุ่ื่มเกษตรกร	 นัิกเร่ยนิ	 นัิกศึกษา	 ผู้ส่นิใจิ	 แลื่ะห้น่ิวยงานิราชการต่าง	 ๆ	 
แลื่ะโครงการขัองรัฐต่าง	 ๆ	 เช่นิ	 โครงการเกษตรทฤษฎ่ให้ม่	 โครงการโคกห้นิองนิาโมเด้ลื่	 เป็ีนิต้นิ	 
ส่่งเส่ริมการบริโภคผักพ่�นิบ้านิในิรูปีอาห้ารแลื่ะเคร่�องด่้�มเพ่�อสุ่ขัภาพห้ลื่ากห้ลื่ายชนิิด้ให้้นัิกท่องเท่�ยว 
แลื่ะผู้ส่นิใจิ	จิำานิวนิ	1,521	ราย	ได้้รู้จัิก	ได้้ชิมแลื่ะเห็้นิคุณค่าจิากพ่ชผักพ่�นิบ้านิเพิ�มขึั�นิ	ส่ำาห้รับการเป็ีนิ 
แห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตรม่นัิกท่องเท่�ยวแลื่ะเกษตรกรเข้ัาเย่�ยมชมเข้ัาเย่�ยมชม/ศึกษาเร่ยนิรู้	 แบ่งเป็ีนิ 
ชาวไทย	จิำานิวนิ	18,884	คนิ	แลื่ะนัิกท่องเท่�ยวชาวต่างชาติ	จิำานิวนิ	1,574	คนิ
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 11) โค์รงการผลิตและข้ยายพ่ัชิพัันธ์ุิดีี

	 	 การใช้พันิธ์ุท่�ม่คุณภาพด่้จิะช่วยลื่ด้ปีริมาณการใช้พันิธ์ุต่อไร่ลื่ง	ผลื่ผลิื่ตต่อไร่เพิ�มขึั�นิ	แต่ท่�ผ่านิมา 
การผลิื่ตพ่ชเศรษฐกิจิห้ลื่ายชนิิด้เกษตรกรยังไม่ส่ามารถึเข้ัาถึึงพันิธ์ุด่้	 โด้ยเฉพาะพันิธ์ุพ่ชท่�ได้้มาจิาก 
การวิจัิยแลื่ะพัฒนิาขัองห้น่ิวยงานิราชการ	 ซึึ่�งปัีจิจุิบันิภาครัฐยังไม่ 
ส่ามารถึจิะผลิื่ตให้้เพ่ยงพอเพราะต้องใช้งบปีระมาณค่อนิข้ัางสู่ง	 
ศูนิย์ขัยายพันิธ์ุพ่ชเป็ีนิห้น่ิวยงานิส่่วนิกลื่างท่�ตั�งอยู่ในิภูมิภาค	 
เป็ีนิแห้ล่ื่งผลิื่ตพ่ชพันิธ์ุด่้แลื่ะราคาถูึกให้้แก่เกษตรกร	 โด้ยในิ 
ปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายให้้ศูนิย์ขัยายพันิธ์ุพ่ช	 
จิำานิวนิ	 10	 แห่้ง	 ดู้แลื่แปีลื่งแม่พันิธ์ุ	 ผลิื่ตแลื่ะขัยายพ่ชพันิธ์ุด่้	 
เพ่�อเป็ีนิแห้ล่ื่งแม่พันิธ์ุพ่ชพันิธ์ุด่้ส่ำาห้รับนิำามาผลิื่ต 
แลื่ะขัยายพันิธ์ุพ่ชตามบทบาทภารกิจิอย่างม่ 
ปีระสิ่ทธิภาพแลื่ะต่อเน่ิ�อง	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
ศูนิยข์ัยายพันิธ์ุพ่ช	จิำานิวนิ	10	แห่้ง	ผลิื่ตแลื่ะขัยาย 
พ่ชพันิธ์ุด่้เพ่�อส่นัิบส่นุินิงานิส่่งเส่ริมการเกษตร	 
แลื่ะรองรับส่ถึานิการณ์การเกิด้การระบาด้ขัอง 
โรค/ศัตรูพ่ชในิพ่ชเศรษฐกิจิห้ร่อแก้ปัีญห้าโรคพ่ช 
ท่�แฝึงไปีกับต้นิพันิธ์ุ	ช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรผู้ปีระส่บ
ภัยพิบัติด้้านิพ่ช	 ทั�งยังส่นัิบส่นุินิการอนุิรักษ์ 
พันิธ์ุพ่ชท้องถิึ�นิ	พ่ชห้ายากห้ร่อใกล้ื่สู่ญพันิธ์ุ

 12) โค์รงการส่่งเส่ริมการปรับเปลี�ยนการผลิตสิ่นค้์าเกษตรไปสู่่สิ่นค้์าชินิดีให้ม่ตามศัึกยภาพั 
พ่ั�นทีั�ภาค์ตะวันออกเฉียงเห้น่อ

	 	 ส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรในิพ่�นิท่�ขัองภาคตะวันิออกเฉ่ยงเห้น่ิอผลิื่ตไม้ด้อกไม้ปีระดั้บท่�ม่คุณภาพ 
แลื่ะได้้มาตรฐานิตรงตามความต้องการขัองตลื่าด้	 ส่ามารถึแข่ังขัันิกับสิ่นิค้าชนิิด้เด่้ยวกันิในิตลื่าด้ทั�งในิ	 
แลื่ะต่างปีระเทศได้้	 พร้อมทั�งส่ามารถึส่่งเส่ริมให้้เป็ีนิแห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตรท่�ส่วยงาม	 โด้ยในิ 
ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร	จิำานิวนิ	240	ราย	ในิ	10	จัิงห้วัด้ 
ภาคตะวนัิออกเฉ่ยงเห้น่ิอ	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	252	ราย	ได้้รับการพัฒนิาความรู้ด้้านิการปีลื่กู	 
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การดู้แลื่รักษา	 การจิัด้การศัตรูพ่ชไม้ด้อก 
ไม้ปีระดั้บ	 การพัฒนิาแปีลื่งปีลูื่กด้าวเร่องให้้เป็ีนิ 
แห้ลื่่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตร	 การวางแผนิการผลื่ิต 
ใ ห้้ส่อด้คล้ื่อง กับความต้องการขัองตลื่าด้	 
แลื่ะการเพิ�มมูลื่ค่าไม้ด้อกไมป้ีระดั้บ	กลุ่ื่มเกษตรกร 
ผู้ผลิื่ตไม้ด้อกไม้ปีระดั้บม่แผนิการตลื่าด้ร่วมกันิ	 
ม่การบริห้ารจัิด้การกลุ่ื่มแลื่ะจัิด้ตั�งกองทุนิ 
ห้มุนิเว่ยนิ	ส่่งผลื่ให้้ต้นิทุนิการผลิื่ตลื่ด้ลื่งเฉล่ื่�ยปีีลื่ะ	6,000	บาทต่อไร่	ม่รายได้้เพิ�มขึั�นิ 
เฉล่ื่�ยปีีลื่ะ	10,000	-	13,000	บาทต่อไร่	นิอกจิากน่ิ�	ศูนิย์ปีฏิิบัติการท่�เป็ีนิห้น่ิวยงานิ 
ส่่วนิกลื่างท่�ตั�งอยู่ในิภูมิภาคในิพ่�นิท่�ภาคตะวันิออกเฉ่ยงเห้น่ิอได้้รวบรวม	 ทด้ส่อบ	 ขัยาย	 แลื่ะกระจิาย 
พันิธ์ุไม้ด้อกไม้ปีระดั้บเศรษฐกิจิพันิธ์ุด่้ในิพ่�นิท่�ร่วมกับจัิงห้วัด้	 เช่นิ	 เบญจิมาศ	 (พันิธ์ุจิากส่ถึาบันิ 
วิจัิยวิทยาศาส่ตร์แลื่ะเทคโนิโลื่ยแ่ห่้งปีระเทศไทย)	ด้าห้ลื่า	ขิังแด้ง	เยอบ่ร่า	ฮอลื่ล่ื่ฮอค	สั่บปีะรด้ส่่	ทองอุไร	 
พร้อมทั�งแลื่กเปีล่ื่�ยนิแลื่ะกระจิายพันิธ์ุไม้ด้อกไม้ปีระดั้บให้้แก่เกษตรกร

2.3.2.2 แผนแม่บที่ประเด็ำนการท่ี่องเทีี่�ยว

‹●› แผนแม่บที่ย่อยการท่ี่องเทีี่�ยวเชิงส่ร้างส่รรค์ำและวัฒนธรรม

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมและพััฒนาการท่ัองเทีั�ยววิถีเกษตร 

	 	 ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาแห้ล่ื่งท่องเท่�ยววิถ่ึเกษตรห้ร่อแห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตรให้้ม่ศักยภาพ 
ในิการรองรับนัิกท่องเท่�ยว	 ส่ามารถึส่ร้างงานิส่ร้างรายได้้ให้้กับเกษตรกรแลื่ะชุมชนิ	 แลื่ะยกระด้ับ 
แห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตรให้้ได้้มาตรฐานิเปี็นิท่�ยอมรับในิตลื่าด้การท่องเท่�ยว	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 
พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายพัฒนิาวิส่าห้กิจิชุมชนิ/เกษตรกรห้ร่อกลุ่ื่มเกษตรกรท่�ปีระกอบการด้้านิท่องเท่�ยว 
เชิงเกษตร	จิำานิวนิ	77	แห้ล่ื่ง	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 วิส่าห้กิจิชุมชนิ/เกษตรกรห้ร่อกลุ่ื่มเกษตรกรปีระกอบ 
การด้้านิท่องเท่�ยวเชิงเกษตรม่มาตรฐานิรองรับนัิกท่องเท่�ยว	 จิำานิวนิ	 77	 แห้ล่ื่ง	 แลื่ะม่รายได้้เพิ�มขึั�นิ 
ร้อยลื่ะ	7	เม่�อเท่ยบกับรายได้้ก่อนิเข้ัาร่วมโครงการ	โด้ยก่อนิเข้ัาร่วมโครงการม่รายได้้	20,866,606	บาท	 
แลื่ะห้ลัื่งเข้ัาร่วมโครงการม่รายได้้	 22,297,275	 บาท	 ทั�งน่ิ�	 จิากส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ 
ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID-19)	ทำาให้้แห้ล่ื่งท่องเท่�ยวบางแห่้งไม่ส่ามารถึรับนัิกท่องเท่�ยว 
แลื่ะต้องยกเลิื่กกิจิกรรมการรับนัิกท่องเท่�ยวชั�วคราว	 รวมถึึงนัิกท่องเท่�ยวไม่ส่ามารถึเดิ้นิทาง 
ไปีท่องเท่�ยวได้้	ทำาให้้แห้ล่ื่งท่องเท่�ยวส่่วนิให้ญ่ไม่ม่รายได้้จิากการท่องเท่�ยว

รายงานประจำำาปี 2564
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร 43



2.3.2.3 แผนแม่บที่ประเด็ำนผู้ประกอบการและวสิ่าหกิจำข้นาดำกลาง และข้นาดำย่อม 
  ยุคำใหม่

‹●› แผนแม่บที่ย่อยการส่ร้างคำวามเข้้มแข็้งผู้ประกอบการอัจำฉริยะ

 1) โค์รงการพััฒนาคุ์ณ์ภาพัมาตรฐานสิ่นค้์าและบริการ 

	 	 ส่่งเส่ริมให้้วิส่าห้กิจิชุมชนินิำาผลื่ผลิื่ตทางการเกษตรมาส่ร้างมูลื่ค่าเพิ�มซึึ่�งเป็ีนิผลิื่ตภัณฑ์์ 
ท่�ม่คุณภาพได้้มาตรฐานิ	 เพ่�อส่ร้างอาช่พแลื่ะรายได้้ให้้กับส่มาชิกวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 กระจิายรายได้้ 
สู่่ชุมชนินิำาไปีสู่่การพึ�งพาตนิเอง	 แลื่ะเปี็นิการต่อยอด้ห้ร่อยกระดั้บการปีระกอบธุรกิจิในิระด้ับท่�สู่งขึั�นิ 
อย่างเห้มาะส่ม	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายพัฒนิาผลิื่ตภัณฑ์์แปีรรูปีวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 
จิำานิวนิ	154	แห่้ง	 ในิ	77	 จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 วิส่าห้กิจิชุมชนิ	154	แห่้ง	 ได้้รับพัฒนิาศักยภาพ 
ด้้านิผลิื่ตภัณฑ์์ห้ร่อบรรจุิภัณฑ์์ห้ร่อคุณภาพมาตรฐานิสิ่นิค้าเกษตรแปีรรูปี	ทำาให้้ม่รายได้้เพิ�มขึั�นิ	ส่มาชิก 
วิส่าห้กิจิชุมชนิ	จิำานิวนิ	1,587	ราย	ได้้รับความรู้แลื่ะทักษะด้้านิการบริห้าร 
จัิด้การการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรแปีรรูปี	การควบคุมคุณภาพกระบวนิการผลิื่ต	 
แลื่ะการส่ร้างโอกาส่ทางการตลื่าด้	 ม่การส่่งเส่ริมการเพิ�มช่องทางการ 
จิำาห้น่ิายสิ่นิค้าเกษตรแปีรรูปีวิส่าห้กิจิชุมชนิทั�งทางออฟไลื่น์ิแลื่ะออนิไลื่น์ิ	 
เพ่�อแนิะนิำาสิ่นิค้าผ่านิทาง	 Facebook	 Fanpage	 แลื่ะการแส่ด้งส่ินิค้า 
ในิรูปีแบบ	3	D	Virtual	Exhibition	จิำานิวนิ	6	ครั�ง	ม่วิส่าห้กิจิชุมชนิเข้ัา 
ร่วมงานิ	จิำานิวนิ	182	แห่้ง	ยอด้จิำาห้น่ิายสิ่นิค้า	รวมทั�งสิ่�นิ	782,446	บาท	 
นิอกจิากน่ิ�	จัิด้งานิ	“Shop	&	Share	ส่นิิค้าออนิไลื่นิ	์ส่ไตลื่วิ์ส่าห้กิจิชุมชนิ”	 
เพ่�อปีระชาสั่มพันิธ์สิ่นิค้าวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 กระตุ้นิเศรษฐกิจิชุมชนิ	 
ส่ร้างโอกาส่ทางการตลื่าด้แลื่ะเพิ�มช่องการเข้ัาถึึงผู้บริโภคยุคให้ม่ให้้กับ 
วิส่าห้กิจิชุมชนิ	โด้ยการถ่ึายทอด้ส่ด้ผ่านิ	Facebook	แลื่ะจัิด้ทำาเอกส่าร 
เผยแพร	่100	ส่นิิค้าเด่้นิวิส่าห้กจิิชุมชนิจิากทั�วปีระเทศ	จิำานิวนิ	100	แห่้ง	 
ในิรูปีแบบเอกส่ารแลื่ะห้นัิงส่่ออิเล็ื่กทรอนิิกส์่	(E-book)
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2.3.3  ยุที่ธศาส่ตร์ด้ำานการส่ร้างโอกาส่และคำวามเส่มอภาคำที่างสั่งคำม
	 	 ยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิการส่ร้างโอกาส่แลื่ะความเส่มอภาคทางสั่งคม	ม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อส่ร้าง 
ความเปี็นิธรรมแลื่ะลื่ด้ความเห้ล่ื่�อมลื่ำ�าทางเศรษฐกิจิแลื่ะส่ังคมขัองปีระเทศ	 เพ่�อให้้เกิด้การเติบโต 
อย่างยั�งย่นิอย่างทั�วถึึงแลื่ะเป็ีนิธรรม	 โด้ยม่เป้ีาห้มายการพัฒนิาปีระกอบด้้วย	 3	 เป้ีาห้มาย	 ได้้แก่	 
(1)	ส่ร้างความเป็ีนิธรรม	แลื่ะลื่ด้ความเห้ล่ื่�อมลื่ำ�าในิทุกมิติ	(2)	กระจิายศูนิยก์ลื่างความเจิริญทางเศรษฐกิจิ 
แลื่ะสั่งคม	เพิ�มโอกาส่ให้้ทุกภาคส่่วนิเข้ัามาเป็ีนิกำาลัื่งขัองการพัฒนิาปีระเทศในิทุกระดั้บ	แลื่ะ	(3)	เพิ�มข่ัด้ 
ความส่ามารถึขัองชมุชนิท้องถิึ�นิในิการพัฒนิา	การพึ�งตนิเองแลื่ะการจัิด้การตนิเองเพ่�อส่ร้างสั่งคมคุณภาพ
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรด้ำาเนิินิโครงการตามภารกิจิในิการส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิตาม 
ยทุธศาส่ตร์ชาติด้้านิการส่ร้างโอกาส่แลื่ะความเส่มอภาคทางสั่งคม	ในิ	2	แผนิแม่บท	แลื่ะ	3	แผนิแม่บทย่อย	 
ปีระกอบด้้วย	ปีระเด็้นิพลัื่งทางสั่งคม	แลื่ะปีระเด็้นิเศรษฐกิจิฐานิราก	

2.3.3.1 แผนแม่บที่ประเด็ำนพลังที่างสั่งคำม

‹●› แผนแม่บที่ย่อยการเส่ริมส่ร้างทุี่นที่างสั่งคำม

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมการดีำาเนินงานอันเน่�องมาจัากพัระราชิดีำาริ

	 	 ร่วมส่นิองการด้ำาเนิินิงานิโครงการอันิเน่ิ�องมาจิากพระราชด้ำาริในิการส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิา 
อาช่พด้้านิการเกษตรแก่เกษตรกร	 พร้อมน้ิอมนิำาห้ลื่ักปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยงมาเป็ีนิแนิวทาง 
การปีระกอบอาช่พทางการเกษตรแลื่ะการด้ำาเนิินิช่วิตในิพ่�นิท่�โครงการอันิเน่ิ�องมาจิากพระราชด้ำาริ	 
แลื่ะขัยายผลื่องค์ความรู้ตามแนิวพระราชด้ำาริ	 แลื่ะปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยงให้้ม่ความเข้ัมแข็ัง	 
ส่ามารถึพึ�งพาตนิเองได้้แลื่ะม่คุณภาพช่วิตท่�ด่้ขึั�นิอย่างยั�งยน่ิ	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มาย 
ถ่ึายทอด้ความรู้ให้้เกษตรกร	จิำานิวนิ	53,049	ราย	ในิ	77	จัิงห้วัด้	ตามแผนิความต้องการขัองเกษตรกร 
อย่างม่ส่่วนิร่วมภายใต้การด้ำาเนิินิโครงการ	จิำานิวนิ	78	 โครงการ	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	จิำานิวนิ	 
53,049	 	 ราย	 ได้้รับความรู้ตามแผนิความต้องการขัองเกษตรกร	 แลื่ะม่แปีลื่งเร่ยนิรู้	 จิำานิวนิ	 475	 ไร่	 
เป็ีนิแปีลื่งต้นิแบบในิการเร่ยนิรู้แบบม่ส่่วนิร่วม	 ทำาให้้วางแผนิการผลื่ิตขัองตนิเองได้้	 พร้อมน้ิอมนิำาห้ลื่ัก 
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ปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยงมาปีรับใช้ในิกิจิกรรมการเกษตร 
ขัองตนิเอง	 แก้ไขัปัีญห้าทางการเกษตรจิากองค์ความรู้ตาม 
แนิวพระราชด้ำาริได้้อยา่งถูึกต้อง	ม่เกษตรกรตน้ิแบบ	จิำานิวนิ	894	ราย	 
ท่�ส่ามารถึถ่ึายทอด้แลื่ะขัยายผลื่องค์ความรู้ตามแนิวพระราชด้ำาริ 
แลื่ะปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยงไปีสู่่เกษตรกรรายอ่�นิได้้	นิอกจิากน่ิ�	 
โรงเร่ยนิห่้างไกลื่ในิถิึ�นิทุรกันิด้าร	 จิำานิวนิ	 779	 แห่้ง	 ม่แปีลื่งเร่ยนิ 
การผลื่ิตพ่ช	 แลื่ะเม่�อม่ผลื่ผลื่ิตแล้ื่วส่ามารถึนิำาไปีปีระกอบอาห้ารไว้บริโภคอย่างเพ่ยงพอ	 ทั�งยังผลิื่ต 
แลื่ะเก็บรักษาเมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชไว้ใช้ได้้	 แลื่ะขัยายผลื่สู่่ชุมชนิท่�โรงเร่ยนิตั�งอยู่	 จิำานิวนิ	 50	 ห้มู่บ้านิ	 ซึึ่�งม่ 
ผู้ปีกครองอาศัยอยู่	จิำานิวนิ	1,000	ราย

 2) โค์รงการพััฒนาพ่ั�นทีั�โค์รงการห้ลวง 

	 	 ส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิโครงการห้ลื่วงตามแผนิแม่บทศูนิย์พัฒนิาโครงการห้ลื่วง	 ส่่งเส่ริม 
การเกษตรให้้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขัาท่�อาศัยอยู่บนิพ่�นิท่�สู่งเพ่�อแก้ไขัปัีญห้าการปีลืู่กพ่ชเส่พติด้	 
การบุกรุกตัด้ไม้ทำาลื่ายป่ีา	 การทำาไร่เล่ื่�อนิลื่อย	 การทำาลื่ายแห้ล่ื่งต้นินิำ�าลื่ำาธาร	 ลื่ด้การใช้ส่ารเคม่ป้ีองกันิ 
กำาจัิด้ศัตรูพ่ชบนิพ่�นิท่�สู่ง	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ด้้านิการเกษตร 
ท่�ถูึกต้องเห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่�ให้้แก่เกษตรกร	จิำานิวนิ	2,200	ราย	ในิพ่�นิท่�โครงการตามแผนิแม่บท 
ศูนิยพั์ฒนิาโครงการห้ลื่วง	จิำานิวนิ	39	แห่้ง	ในิ	6	จัิงห้วัด้	ได้้แก่	จัิงห้วัด้เช่ยงให้ม่	เช่ยงราย	แม่ฮ่องส่อนิ	ลื่ำาพูนิ	 
พะเยา	แลื่ะจัิงห้วัด้ตาก	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	2,200	ราย	ได้้รับความรู้แลื่ะนิำาเทคโนิโลื่ย่ 
การผลิื่ตพ่ชท่�ถูึกต้องแลื่ะเห้มาะส่มตามศักยภาพขัองพ่�นิท่�	เช่นิ	การปีลูื่กไม้ผลื่ไม้ยน่ิต้นิเม่องห้นิาว/พ่ชผัก 
เม่องห้นิาว	การแปีรรูปีผลื่ผลิื่ตทางการเกษตร	ทำาให้้ม่อาห้ารบริโภคในิครัวเร่อนิอย่างเพ่ยงพอ	ลื่ด้รายจ่ิาย 
ในิครัวเร่อนิเฉลื่่�ยเด่้อนิลื่ะ	2,500	บาท	ม่รายได้้เฉล่ื่�ยเด่้อนิลื่ะ	9,500	บาท	แลื่ะม่เกษตรกรต้นิแบบในิพ่�นิท่� 
ศูนิย์พัฒนิาพ่�นิท่�โครงการห้ลื่วง	ท่�ขัยายองค์ความรู้แลื่ะจุิด้เร่ยนิรู้สู่่ชุมชนิอ่�นิ	ๆ	จิำานิวนิ	22	ราย

Annual Report 2021
Department of Agricultural Extension46



2.3.3.2 แผนแม่บที่ประเด็ำนเศรษฐกิจำฐานราก
	 	 ปีระกอบด้้วย	2	แผนิแม่บทยอ่ย	ค่อ	แผนิแมบ่ทยอ่ยส่ร้างส่ภาพแวด้ลื่อ้มแลื่ะกลื่ไกท่�ส่่งเส่ริม 
การพัฒนิาเศรษฐกิจิฐานิราก	แลื่ะแผนิแม่บทย่อยการยกระดั้บศักยภาพการเป็ีนิผู้ปีระกอบการธุรกิจิ

‹●› แผนแม่บที่ย่อยส่ร้างส่ภาพแวดำล้อมและกลไกทีี่�ส่่งเส่ริมการพัฒนาเศรษฐกิจำ 
 ฐานราก

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมและพััฒนาอาชีิพัเพ่ั�อแก้ไข้ปัญ่ห้าทีั�ดิีนทัำากินข้องเกษตรกร 

	 	 เป็ีนิการส่่งเส่ริมการเกษตรภายใต้แผนิงานิยุทธศาส่ตร์ส่ร้างความมั�นิคงแลื่ะลื่ด้ความเห้ล่ื่�อมลื่ำ�า 
ทางด้้านิเศรษฐกิจิแลื่ะสั่งคม	 โด้ยกรมส่่งเส่ริมการเกษตรม่ภารกิจิในิการถ่ึายทอด้ความรู้แลื่ะเทคโนิโลื่ย่ 
ด้้านิการผลิื่ตทางการเกษตรท่�เห้มาะส่มให้้แก่เกษตรกรท่�ได้้รับ 
การจัิด้ท่�ดิ้นิทำากินิตามกรอบนิโยบายการบริห้ารจัิด้การท่�ดิ้นิ 
แลื่ะทรัพยากรดิ้นิขัองปีระเทศ	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 
ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้การผลิื่ตพ่ชท่�เห้มาะส่มกับศักยภาพ 
พ่�นิท่�ให้้แก่เกษตรกรท่�ได้้รับการจัิด้ท่�ดิ้นิทำากินิ	จิำานิวนิ	3,000	ราย	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 3,007	 ราย	 ได้้รับความรู้ 
เทคโนิโลื่ย่การผลื่ิตพ่ชท่�เห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่�	 แลื่ะน้ิอมนิำา 
ห้ลัื่กปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยงมาปีรับใช้อย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ	 
ส่ร้างรายได้้	แลื่ะลื่ด้รายจ่ิายในิครัวเร่อนิเด่้อนิลื่ะไม่น้ิอยกว่า	500	บาท	 
ถึึง	1,500	บาท	แลื่ะม่เกษตรกรต้นิแบบในิพ่�นิท่�ท่�ได้้รับจัิด้ส่รร	จิำานิวนิ	 
40	 ราย	 ส่่งผลื่ให้้การบริห้ารจัิด้การท่�ดิ้นิแลื่ะทรัพยากรดิ้นิขัอง 
ปีระเทศเป็ีนิไปีอยา่งม่ปีระสิ่ทธิภาพ	ส่ามารถึแก้ไขัปัีญห้าความเด่้อด้ร้อนิ 
ขัองปีระชาชนิ	เกิด้ปีระโยชน์ิสู่งสุ่ด้	ส่มดุ้ลื่	เป็ีนิธรรม	แลื่ะยั�งย่นิ
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 2) โค์รงการยกระดีับศัึกยภาพัเกษตรกรรุ่นให้ม่และผู้ประกอบการ/วิส่าห้กิจัชุิมชิน 
ในการผลิตสิ่นค้์าชุิมชิน

	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรในิฐานิะส่ำานัิกงานิเลื่ขัานุิการคณะกรรมการส่่งเส่ริมวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 
ม่ห้น้ิาท่�ในิการจัิด้ปีระชุมคณะกรรมการส่่งเส่ริมวิส่าห้กิจิชุมชนิเพ่�อกำาห้นิด้นิโยบายในิการส่่งเส่ริมวิส่าห้กิจิ 
ชุมชนิ	 ทำาห้น้ิาท่�นิายทะเบ่ยนิในิการรับจิด้ทะเบ่ยนิวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 แลื่ะส่่งเส่ริมแลื่ะส่นัิบส่นุินิกิจิการ 
วิส่าห้กิจิชุมชนิ	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่ส่มาชิกวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 
จิำานิวนิ	17,640	ราย	เพ่�อให้้ส่ามารถึพัฒนิาไปีเป็ีนิผู้ปีระกอบกิจิการในิระดั้บท่�สู่งขึั�นิ	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ดั้งน่ิ�
  ●	 ม่การจิด้ทะเบ่ยนิวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 จิำานิวนิ	 	 97,115	 แห่้งต่อส่มาชิก	 1,700,273	 ราย	 
แลื่ะเคร่อข่ัายวิส่าห้กิจิชุมชนิ	จิำานิวนิ	648	แห่้งต่อส่มาชิก	16,721	ราย	(ข้ัอมูลื่	ณ	วันิท่�	30	กันิยายนิ	2564)
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  ●	 ส่มาชิกวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 จิำานิวนิ	 17,640	 ราย	 ในิ	 1,764	 แห่้ง	 ได้้ปีระเมินิศักยภาพ 
แลื่ะพบว่า	 วิส่าห้กิจิชุมชนิ	จิำานิวนิ	1,513	แห่้ง	 ม่ค่าคะแนินิการปีระเมินิเพิ�มขึั�นิห้ร่อได้้รับการยกระดั้บ	 
คิด้เป็ีนิร้อยลื่ะ	85.77	ขัองวิส่าห้กิจิชุมชนิท่�ได้้รับการพัฒนิา

  ●	 ส่มาชิกวิส่าห้กิจิชุมชนิรุ่นิให้ม่ท่�จิะรับช่วงการด้ำาเนิินิกิจิการต่อ	 (ทายาท)	 ห้ร่อ	 
เกษตรกรรุ่นิให้ม่	 (Young	 Smart	 Farmer:	 YSF)	 ท่�ต้องการด้ำาเนิินิกิจิการในิรูปีแบบวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 
จิำานิวนิ	1,540	 ราย	 ในิ	77	 จัิงห้วัด้	 ได้้รับความรู้ด้้านิการด้ำาเนิินิกิจิการแลื่ะม่ความพร้อมในิการด้ำาเนิินิ 
กิจิการวิส่าห้กิจิชุมชนิอย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ	ทั�งน่ิ�	ได้้ม่ทายาทผู้ปีระกอบกิจิการวิส่าห้กิจิชุมชนิ	แลื่ะ	YSF	 
คิด้เป็ีนิร้อยลื่ะ	 82	 เข้ัาไปีม่ส่่วนิร่วมในิการปีระกอบกิจิการขัองวิส่าห้กิจิชุมชนิด้้านิต่าง	 ๆ	 เช่นิ	 การใช้ 
เทคโนิโลื่ย่การผลิื่ต	 การปีรับปีรุงกระบวนิการแปีรรูปี	 การส่่งเส่ริมการตลื่าด้แลื่ะปีระชาสั่มพันิธ์ 
ในิส่่�อออนิไลื่น์ิ
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  ●	 ส่มาชิกวิส่าห้กิจิชุมชนิท่�ปีระกอบกิจิการให้ม่ห้ร่อเริ�มต้นิปีระกอบกิจิการแปีรรูปี 
สิ่นิค้าเกษตร	 จิำานิวนิ	 816	 ราย	 ได้้รับความรู้ด้้านิการแปีรรูปีสิ่นิค้าเกษตรขัั�นิต้นิ	 แลื่ะวิส่าห้กิจิชุมชนิ	 
จิำานิวนิ	 77	 แห่้ง	 ได้้รับการส่นัิบส่นุินิการเพิ�มมูลื่ค่าสิ่นิค้าเกษตรแปีรรูปี	 โด้ยการพัฒนิาผลิื่ตภัณฑ์์ให้ม่	 
การพัฒนิากระบวนิการผลิื่ต/วัส่ดุ้อุปีกรณ์	 ห้ร่อการพัฒนิาบรรจุิภัณฑ์์/ฉลื่ากสิ่นิค้าเกษตรแปีรรูปี	 
พร้อมทั�งส่นัิบส่นุินิการพัฒนิาบรรจุิภัณฑ์์แลื่ะฉลื่ากสิ่นิค้าวิส่าห้กิจิชุมชนิเด่้นิให้้ส่วยงามตรงกับ 
ความต้องการขัองตลื่าด้	 ในิ	 4	 กลุ่ื่มสิ่นิค้า	 ได้้แก่	 อาห้ารแลื่ะเคร่�องด่้�ม	 หั้ตถึกรรมแลื่ะสิ่�งปีระดิ้ษฐ์	 
ผ้าแลื่ะเคร่�องแต่งกาย	แลื่ะส่มุนิไพรแปีรรูปี	เคร่�องอุปีโภค	จิำานิวนิ	154	ผลิื่ตภัณฑ์์

  ●	 เคร่อข่ัายวิส่าห้กิจิชุมชนิเช่�อมโยงในิพ่�นิท่�	 
จิำานิวนิ	 77	 เคร่อข่ัายทั�วปีระเทศ	 ได้้รับองค์ความรู้แลื่ะคำาแนิะนิำา 
ในิการเส่ริมส่ร้างความเข้ัมแข็ังให้้วิส่าห้กิจิชุมชนิ	 เกิด้การพัฒนิา 
ท่�เป็ีนิระบบ	 ส่่งผลื่ให้้เกิด้การเช่�อมโยงวิส่าห้กิจิชุมชนิจินิส่ามารถึ 
ส่ร้างเคร่อข่ัายวิส่าห้กิจิชุมชนิ	แลื่ะม่การปีระกวด้วสิ่าห้กจิิชุมชนิด่้เด่้นิ 
เพ่�อส่่งเส่ริมให้้วิส่าห้กิจิชุมชนิท่�ม่การบริห้ารจัิด้การท่�ด่้พัฒนิา 
ไปีเป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้เพ่�อให้้วิส่าห้กิจิชุมชนิแลื่ะปีระชาชนิทั�วไปีเข้ัามา 
ศึกษาเร่ยนิรู้กระบวนิการวสิ่าห้กิจิชุมชนิ	ซึึ่�งม่วิส่าห้กิจิชุมชนิพัฒนิา 
ผลิื่ตภัณฑ์์พ่ชผักส่มุนิไพรแลื่ะผลื่ไม้	 อำาเภอบ้านิโฮ่ง	 จัิงห้วัด้ลื่ำาพูนิ	 
ได้้รับรางวัลื่ชนิะเลิื่ศวิส่าห้กิจิชุมชนิด่้เด่้นิระดั้บปีระเทศ
  ●	 พัฒนิาศูนิย์ปีฏิิบัติการแลื่ะศูนิย์ขัยายพันิธ์ุพ่ช 
ซึึ่�งเป็ีนิห้นิ่วยงานิส่่วนิกลื่างท่�ตั�งอยู่ในิภูมิภาค	 ให้้เป็ีนิแห้ลื่่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตรท่�ได้้มาตรฐานิคุณภาพ 
แห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตร	 ส่ามารถึเป็ีนิต้นิแบบการท่องเท่�ยวเชิงเกษตรให้้แก่วิส่าห้กิจิชุมชนิ 
แลื่ะบุคคลื่ทั�วไปี	จิำานิวนิ	21	ศูนิย์
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 3) โค์รงการส่ร้างค์วามเข้้มแข็้งกลุ่มการผลิตด้ีานการเกษตร

	 	 การส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาเกษตรกรแลื่ะองค์กรเกษตรกรให้้เข้ัมแข็ังแลื่ะส่ามารถึพึ�งพาตนิเอง	 
กลุ่ื่มองค์กรแลื่ะชุมชนิต้องม่กระบวนิการเร่ยนิรู้ร่วมกันิในิการด้ำาเนิินิกิจิกรรมต่าง	 ๆ	 ทั�งในิระดั้บ 
ขัองการพึ�งพาตนิเองแลื่ะในิระด้ับขัองการแข่ังขัันิ	 โด้ยยึด้เกษตรกรเปี็นิศูนิย์กลื่างขัองการพัฒนิา	 
ในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 25,001	 ราย	 
แบ่งเป็ีนิ	เกษตรกรส่มาชิกกลุ่ื่มส่่งเส่ริมอาช่พการเกษตร	จิำานิวนิ	4,620	ราย	ส่มาชิกกลุ่ื่มแม่บ้านิเกษตรกร	 
8,915	ราย	แลื่ะส่มาชิกกลุ่ื่มยุวเกษตรกร	จิำานิวนิ	11,466	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ดั้งน่ิ�
  ●	 ส่มาชกิกลุ่ื่มส่่งเส่รมิอาช่พการเกษตร	จิำานิวนิ	4,620	ราย	ในิ	308	กลุ่ื่ม	ได้้รับการพฒันิา 
ในิระด้ับชุมชนิเศรษฐกิจิฐานิรากแลื่ะการพัฒนิาคุณภาพช่วิตขัองเกษตรกร	 รวมถึึงส่่งเส่ริมให้้ส่มาชิก 
แลื่ะกลุ่ื่มใช้แผนิการผลิื่ตรายบุคคลื่	(Individual	Farm	Production	 
Plan:	IFPP)	เพ่�อพัฒนิาสู่่การเป็ีนิ	Smart	Group	แลื่ะม่การพัฒนิา 
กลุ่ื่มส่่งเส่ริมอาช่พการเกษตรต้นิแบบ	 เพ่�อเป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้ 
แลื่ะถ่ึายทอด้เทคโนิโลื่ย่ให้้กับเกษตรกรแลื่ะผู้ท่�ส่นิใจิ	 โด้ยกลุ่ื่ม 
ส่่งเส่ริมอาช่พการเกษตรม่ปีระมาณการรายได้้เฉล่ื่�ยเพิ�มขึั�นิ 
ร้อยลื่ะ	8.68	ห้ลัื่งจิากเข้ัาร่วมโครงการ

  ●	 ส่มาชิกกลุ่ื่มแม่บ้านิเกษตรกรแลื่ะส่ตร่ในิภาคเกษตร	จิำานิวนิ	5,880	ราย	ในิ	308	กลุ่ื่ม	 
ได้้รับการพัฒนิาให้้เป็ีนิผู้นิำาในิการขัับเคล่ื่�อนิงานิกลุ่ื่มแม่บ้านิเกษตรกรเพ่�อพัฒนิาคุณภาพช่วิตแลื่ะขัับเคล่ื่�อนิ 
เศรษฐกจิิฐานิรากขัองชมุชนิ	ม่การพฒันิาศกัยภาพกลุ่ื่มแมบ้่านิเกษตรกรสู่่	Smart	Group	จิำานิวนิ	296	กลุ่ื่ม	 
แลื่ะเกิด้แห้ล่ื่งเร่ยนิรู้ต้นิแบบด้้านิการพัฒนิาคุณภาพช่วิตแลื่ะเศรษฐกิจิครัวเร่อนิ	จิำานิวนิ	77	แห้ล่ื่งเร่ยนิรู้	 
ม่ผู้ส่นิใจิเข้ัามาศึกษาเร่ยนิรู้	จิำานิวนิ	1,050	คนิ	ส่ามารถึส่ร้างรายได้้	จิำานิวนิ	226,400	บาท
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  ●	 ส่มาชิกกลุ่ื่มยุวเกษตรกร	 ระด้ับปีระถึมศึกษาถึึงมัธยมศึกษา	 จิำานิวนิ	 11,466	 ราย	 
ในิ	 882	 กลุ่ื่ม	 ได้้รับการพัฒนิาศักยภาพเพ่�อเตร่ยมความพร้อมสู่่การเปี็นิ	 Smart	 Group	 ต้นิแบบ	 
แลื่ะส่มาชิกกลุ่ื่มยุวเกษตรกรระดั้บอุด้มศึกษา	จิำานิวนิ	240	ราย	ในิ	12	กลุ่ื่ม	ได้้รับความรู้แลื่ะเพิ�มทักษะ 
การเปีน็ิผู้ปีระกอบการเกษตรเบ่�องต้นิ	เพ่�อเตร่ยมความพรอ้มเป็ีนิเกษตรกรรุ่นิให้ม	่นิอกจิากน่ิ�	ได้้ส่่งเส่รมิ 
ให้้เกิด้เคร่อข่ัายความร่วมม่อระห้ว่างยุวเกษตรกรอย่างต่อเน่ิ�องทั�งในิแลื่ะต่างปีระเทศ	 ซึึ่�งเป็ีนิการขัับเคล่ื่�อนิ 
การพัฒนิากลุ่ื่มยุวเกษตรกรให้้ม่ความเข้ัมแข็ัง	ทำาให้้ม่ความพร้อมในิการเป็ีนิเกษตรกรห้ร่อการปีระกอบ 
อาช่พท่�ส่นัิบส่นุินิแลื่ะพัฒนิาด้้านิการเกษตรในิอนิาคต	อันิจิะเป็ีนิพลัื่ง 
ในิการพัฒนิาภาคการเกษตรขัองปีระเทศต่อไปี

  ●	 ส่่งเส่ริมการแปีรรูปีผลื่ผลิื่ตทางการเกษตรขัั�นิพ่�นิฐานิในิองค์กรเกษตรกร	 (3ก)	 
ท่�ม่กิจิกรรมการแปีรรูปีผลื่ผลิื่ตทางการเกษตรในิส่่วนิท่�เป็ีนิอาห้าร	จิำานิวนิ	77	กลุ่ื่ม	770	ราย	ให้้ม่ศักยภาพ 
ในิการแปีรรูปีเพ่�อเพิ�มมูลื่ค่าสิ่นิค้าเกษตร	 เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ท่�วางจิำาห้น่ิายในิท้องตลื่าด้ได้้จิริงไม่น้ิอยกว่า	 
70	 ผลิื่ตภัณฑ์์	 กลุ่ื่มม่รายได้้เพิ�มขึั�นิเฉล่ื่�ย	 24,080	 บาทต่อปีี	 ซึึ่�งเป็ีนิกิจิกรรมท่�ช่วยในิการแก้ปัีญห้า 

สิ่นิค้าเกษตรล้ื่นิตลื่าด้	 แลื่ะพัฒนิาเศรษฐกิจิฐานิรากขัองชุมชนิ 
ได้้อ่กทางห้นึิ�ง
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  ●	 ส่่งเส่ริมความมั�นิคงด้้านิอาห้ารในิระด้ับชุมชนิ	 ให้้แก่เกษตรกรในิพ่�นิท่� เส่่�ยง 
ต่อความมั�นิคงด้้านิอาห้าร	จิำานิวนิ	2,490	ราย	เกิด้แห้ล่ื่งผลิื่ตแลื่ะส่ำารองอาห้ารในิครัวเร่อนิแลื่ะชุมชนิ	83	จุิด้	 
พ่�นิท่�	876.25	ไร่	ครอบคลุื่มพ่�นิท่�	77	จัิงห้วัด้ทั�วปีระเทศ	ส่ามารถึผลิื่ตอาห้ารท่�ม่คุณภาพแลื่ะปีลื่อด้ภัย 
ให้้กับครัวเร่อนิแลื่ะชุมชนิได้้อย่างน้ิอย	 255.45	 ตันิต่อปีี	 ม่กองทุนิอาห้ารแลื่ะเมลื่็ด้พันิธ์ุเพ่�อเก็บไว้ใช้ 
ยามเกิด้ภาวะวิกฤตภายในิชุมชนิ	 จิำานิวนิ	 83	 กองทุนิ	 ม่กำาลัื่งการผลิื่ตเมล็ื่ด้พันิธ์ุส่ำารองไว้ใช้ในิชุมชนิ	 
20	กิโลื่กรัมต่อปีี	เกิด้ครัวเร่อนิต้นิแบบบ้านิเกษตรส่มบูรณ์เพิ�มพูนิ 
สุ่ขัภาพ	 ท่�เป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้การส่ร้างความมั�นิคงด้้านิอาห้าร 
ในิชุมชนิ	จิำานิวนิ	290	ครัวเร่อนิ	แลื่ะขัยายผลื่ไปียังเกษตรกรพ่�นิท่� 
ใกล้ื่เค่ยงได้้อ่ก	จิำานิวนิ	382	ครัวเร่อนิ	ส่่งผลื่ให้้ครัวเร่อนิเกษตรกร 
ส่ามารถึส่ร้างรายได้้เพิ�มเฉล่ื่�ย	 1,079	 บาทต่อเด่้อนิต่อครัวเร่อนิ	 
แลื่ะช่วยลื่ด้รายจ่ิายเฉล่ื่�ย	564	บาทต่อเด่้อนิต่อครัวเร่อนิ

  ●	 ส่่งเส่ริมเคห้กิจิเกษตรในิครัวเร่อนิเกษตรสู่งวัย	ส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรสู่งวัยจิากพ่�นิท่�นิำาร่อง	 
6	จัิงห้วัด้	จิำานิวนิ	60	ราย	ม่ความรู้พร้อมเข้ัาสู่่สั่งคมเกษตรอย่างม่คุณภาพ	เกิด้การรวมกลุ่ื่มเพ่�อด้ำาเนิินิ 
กิจิกรรมด้้านิการแปีรรูปีผลื่ผลื่ิตทางการเกษตรเพ่�อส่ร้างรายได้้	 
ส่่งผลื่ให้้กลุ่ื่มเกษตรกรสู่งอายุม่รายได้้เฉล่ื่�ย	5,695	บาทต่อเด่้อนิ
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  ●	 ส่ร้างความภาคภูมิใจิในิการส่่บทอด้อาช่พเกษตรกร	โด้ยม่การคัด้เล่ื่อกเกษตรกร	บุคคลื่ 
ทางการเกษตร	แลื่ะส่ถึาบันิเกษตรกรด่้เด่้นิแห่้งชาติ	จิำานิวนิ	7	ส่าขัา/ปีระเภท	 เพ่�อยกย่องเชิด้ชูเก่ยรติ 
ผู้ท่�ม่ผลื่งานิด่้เด่้นิให้้เป็ีนิท่�ปีรากฏิต่อส่าธารณะ	 เกิด้ความภาคภูมิใจิในิอาช่พขัองตนิเอง	 ทำาให้้ม่พลัื่งใจิ 
ส่ร้างผลื่งานิท่�เป็ีนิปีระโยชนิต่์ออาช่พการเกษตร	แลื่ะพฒันิาส่ถึาบนัิ 
เกษตรกรให้้เกิด้ผลื่ด่้ต่อปีระเทศ	 ซึึ่�งผู้ท่�ได้้รับการคัด้เล่ื่อกจิะได้้ 
เข้ัารับพระราชทานิโลื่่รางวัลื่ในิพระราชพิธ่พ่ชมงคลื่จิรด้พระนัิงคัลื่ 
แรกนิาขัวัญ	ณ	มณฑ์ลื่พิธ่ท้องส่นิามห้ลื่วง	ห้ร่อ	ณ	ส่ถึานิท่�จัิด้งานิ 
ตามท่�กระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์กำาห้นิด้

  ●	 เร่งรัด้ติด้ตามการชำาระห้น่ิ�สิ่นิกองทุนิรวมเพ่�อช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกร	แลื่ะกองทุนิส่งเคราะห์้ 
เกษตรกรขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ซึึ่�งจัิงห้วัด้เร่งรัด้ติด้ตามลูื่กห้น่ิ�ท่�ค้างตามแนิวทางการปีฏิิบัติส่ำาห้รับ 
ลูื่กห้น่ิ�แต่ลื่ะกลุ่ื่ม	 แลื่ะเร่งรัด้ตามมาตรการช่วยเห้ล่ื่อแลื่ะแก้ไขัปัีญห้าห้น่ิ�สิ่นิกองทุนิรวมเพ่�อช่วยเห้ล่ื่อ 
เกษตรกรในิส่่วนิขัองมาตรการนิาท่ทอง	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เร่งรัด้ติด้ตามห้น่ิ�สิ่นิในิ	 25	 จัิงห้วัด้ 
อย่างต่อเน่ิ�อง	ส่่งผลื่ให้้การขัอยกเว้นิด้อกเบ่�ย	(เบ่�ยปีรับ)	แลื่ะขัอยกเลิื่กข้ัอผูกพันิให้้กับลูื่กห้น่ิ�ท่�ชำาระครบ 
ห้ร่อเข้ัาห้ลัื่กเกณฑ์์การขัอยกเว้นิด้อกเบ่�ย	 (เบ่�ยปีรับ)	 ขัองกองทุนิรวมเพ่�อช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกร	 จิำานิวนิ	 
14	 ลูื่กห้น่ิ�	 แลื่ะกองทุนิส่งเคราะห์้เกษตรกร	จิำานิวนิ	1	 ลูื่กห้น่ิ�	 ม่ลูื่กห้น่ิ�ค้างชำาระลื่ด้ลื่ง	 ปัีจิจุิบันิม่ลูื่กห้น่ิ� 
ค้างชำาระ	จิำานิวนิ	83	ลูื่กห้น่ิ�	ซึึ่�งลื่ด้ลื่งจิากปีี	พ.ศ.	2563	ท่�ม่จิำานิวนิ	98	ลูื่กห้น่ิ�	
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	 	 นิอกจิากน่ิ�	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรในิฐานิะห้น่ิวยงานิ 
อนุิกรรมการแลื่ะเลื่ขัานิุการร่วมคณะอนุิกรรมการขัับเคล่ื่�อนิ 
การพัฒนิาคนิแลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์ให้้ตรงตามความต้องการขัองตลื่าด้	 
ได้้ด้ำาเนิินิงานิโครงการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการบริห้ารจัิด้การทุเร่ยนิ 
ให้้ม่คุณภาพเพ่�อการค้า	 เพ่�อพัฒนิาความเข้ัมแข็ังให้้กับเกษตรกร 
แลื่ะส่ถึาบันิเกษตรกรผู้ผลิื่ตแลื่ะแปีรรูปีทุเร่ยนิ	 ในิพ่�นิท่�	 8	 จัิงห้วัด้ 
ภาคใต้	ได้้แก่	จัิงห้วัด้ชุมพร	สุ่ราษฎร์ธาน่ิ	นิครศร่ธรรมราช	ระนิอง	 
ยะลื่า	 ส่งขัลื่า	 ปัีตตาน่ิ	 แลื่ะจัิงห้วัด้นิราธิวาส่	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
เกษตรกรแลื่ะส่ถึาบันิเกษตรกรผู้ผลิื่ตแลื่ะแปีรรูปีทุเร่ยนิ	 จิำานิวนิ	 
321	ราย	ได้้รับการพฒันิาศักยภาพด้้านิการผลื่ติ	การบรหิ้ารจิดั้การ 
ควบคุมคุณภาพทุเร่ยนิ	 แลื่ะการพัฒนิาบรรจิุภัณฑ์์ส่ำาห้รับทุเร่ยนิ 
ผลื่ส่ด้แลื่ะผลื่ติภัณฑ์์แปีรรปูีจิากทเุร่ยนิเพ่�อส่ร้างมูลื่ค่าเพิ�ม	ม่รายได้้ 
จิากการจิำาห้น่ิายทุเร่ยนิผลื่ส่ด้แลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์แปีรรูปีจิากทุเร่ยนิ 
เฉลื่่�ยคนิลื่ะ	 207,300	 บาทต่อเด่้อนิ	 ทำาให้้ส่ามารถึบริห้ารจิัด้การ 
ควบคุมคุณภาพทุเร่ยนิเพ่�อการค้า	ส่ร้างมูลื่ค่าเพิ�มขัองทุเร่ยนิผลื่ส่ด้ 
แลื่ะผลื่ติภัณฑ์์แปีรรปูีจิากทเุร่ยนิให้้ตรงกบัความตอ้งการขัองตลื่าด้ 
ทั�งในิแลื่ะต่างปีระเทศ

 4) โค์รงการส่่งเส่ริมการพััฒนาระบบตลาดีภายใน 
ส่ำาห้รับสิ่นค้์าเกษตร

	 	 การพัฒนิาตลื่าด้สิ่นิค้าเกษตรให้้ม่ศักยภาพในิพ่�นิท่� 
ต้องม่การผลัื่กดั้นิให้้เกษตรกรเป็ีนิผู้ปีระกอบการด้้านิการเกษตร	 โด้ยการส่่งเส่ริมความรู้ด้้านิการบริห้าร 
จัิด้การธุรกิจิเกษตรแลื่ะโลื่จิิส่ติกส์่ท่� เห้มาะส่มให้้เกษตรกรตามแนิวคิด้	 “ตลื่าด้นิำาการผลิื่ต”	 
โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกรผู้จิำาห้น่ิายสิ่นิค้า 
ในิตลื่าด้เกษตรกรห้ร่อตลื่าด้สิ่นิค้าเกษตรในิ	77	จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	840	ราย	 
ได้้รับความรู้ในิการพัฒนิาทักษะด้้านิการตลื่าด้	 ตลื่าด้เกษตรกรในิ	 77	 จัิงห้วัด้ได้้รับการพัฒนิาให้้ม่ 
อัตลัื่กษณ์แลื่ะเป็ีนิแห้ล่ื่งจิำาห้น่ิายผลื่ผลิื่ตทางการเกษตรห้ลัื่กขัองเกษตรกรในิพ่�นิท่�	 ซึึ่�งส่ร้างมูลื่ค่าได้้รวม	 
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272,321,765	 บาท	 ด้ำาเนิินิการตามบันิทึก 
ข้ัอตกลื่งความร่วมม่อกับห้น่ิวยงานิต่างๆ	 เช่นิ	 
เ พิ� ม ช่ อ งทา งกา รตลื่าด้ โด้ย เช่� อ ม โ ย ง กับ 
ตลื่าด้ค้าขัายปีล่ื่กส่มัยให้ม่	 (Modern	 Trade)	
เช่นิ 	 เทส่โ ก้ 	 โลื่ ตัส่ 	 บิ� ก ซ่ึ่ 	 แลื่ะแ ม็ค โคร 
คิด้เป็ีนิมูลื่ค่า	 จิำานิวนิ	 16,174,255	 บาท	 
ส่่งเส่ริมการผลิื่ตอาห้ารปีลื่อด้ภัยโด้ยเช่�อมโยง 
กับตลื่าด้กลื่างค้าส่่งขันิาด้ให้ญ่	 เช่นิ	 บริษัทไทย 
แอ็กโกร	 เอ็กซึ่เชนิจ์ิ	 จิำากัด้	 (ตลื่าด้ไท)	 คิด้เป็ีนิ 
มูลื่ค่า	 จิำานิวนิ	 1,131,500,000	 บาท	 แลื่ะส่ร้าง 
ปีระส่บการณ์ให้้กับเกษตรกรในิวิถ่ึการตลื่าด้ 
ท่�ห้ลื่ากห้ลื่ายโด้ยเช่�อมโยงความร่วมม่อกับ 
ภาคส่่วนิต่างๆ	 ในิการเปิีด้ตลื่าด้เฉพาะกิจิ	 
คิด้เป็ีนิมูลื่ค่า	 7,880,843	 บาท	 แลื่ะร่วมส่่งเส่ริมการจิำาห้น่ิายสิ่นิค้าผ่านิระบบออนิไลื่น์ิกับบริษัท 
ไปีรษณ่ย์ไทย	 จิำากัด้	 บริษัท	 ลื่าซึ่าด้้า	 จิำากัด้	 แลื่ะบริษัท	 ช้อปีปีี�	 (ปีระเทศไทย)	 จิำากัด้	 แลื่ะพัฒนิา 
เว็บไซึ่ต์	 www.ตลื่าด้เกษตรกรออนิไลื่น์ิ.com	 ซึึ่�งม่มูลื่ค่าการจิำาห้น่ิายผ่านิระบบออนิไลื่น์ิ	 
รวม	203,507,718	บาท	แลื่ะเพิ�มพ่�นิท่�การจิำาห้น่ิายผ่านิตลื่าด้ช่องทางอ่�นิ	ๆ	ม่มูลื่ค่า	1,992,380	บาท	
นิอกจิากน่ิ�	ได้้ปีระชาส่มัพันิธ์ด้้านิการตลื่าด้ให้้ผู้บริโภคได้้เข้ัาถึึงสิ่นิค้าเกษตรคณุภาพจิากเกษตรกรโด้ยตรง	 
ณ	 ศูนิย์เร่ยนิรู้การบริห้ารจิัด้การส่ินิค้าเกษตรตลื่าด้เกษตรกร	 5	 แห่้ง	 ซึึ่�งตั�งอยู่ในิจิังห้วัด้พิจิิตร	 ชัยภูมิ	 
ราชบุร่	กาญจินิบุร่	แลื่ะจัิงห้วัด้กระบ่�

‹●› แผนแม่บที่ย่อยการยกระดัำบศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจำ

 1) โค์รงการศูึนย์เรียนรู้การเพิั�มประสิ่ทัธิิภาพัการผลิตสิ่นค้์าเกษตร

	 	 กระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ม่นิโยบายให้้ศูนิย์เร่ยนิรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ต 
สิ่นิค้าเกษตร	(ศพก.)	เป็ีนิศูนิย์กลื่างในิการถ่ึายทอด้เทคโนิโลื่ย่การผลิื่ต	การบริห้ารจัิด้การ	แลื่ะการตลื่าด้ 
แก่เกษตรกร	รวมทั�งการให้้บริการทางการเกษตร	เผยแพร่ข้ัอมูลื่ข่ัาวส่ารในิพ่�นิท่�	77	จัิงห้วัด้	882	อำาเภอ	 
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ซึึ่�งปัีจิจุิบันิม่ศูนิย์เคร่อข่ัายห้ร่อจุิด้เร่ยนิรู้อ่�นิ	 ๆ	 ท่�เป็ีนิจุิด้เร่ยนิรู้เฉพาะทาง	 จิำานิวนิ	 12,733	 ศูนิย์	 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตรจึิงพัฒนิาศักยภาพ	 ศพก.	 แลื่ะศูนิย์เคร่อข่ัายให้้ม่ความพร้อมในิการด้ำาเนิินิการ 
ดั้งกล่ื่าว	 โด้ยใช้กลื่ไกขัองคณะทำางานิในิการขัับเคล่ื่�อนิการด้ำาเนิินิงานิขัอง	 ศพก.	 แลื่ะคณะกรรมการ 
เคร่อข่ัายในิการขัับเคล่ื่�อนิงานิเคร่อข่ัายระห้ว่าง	 ศพก.	 กับแปีลื่งให้ญ่ให้้เกิด้ผลื่เป็ีนิรูปีธรรม	 โด้ยในิ 
ปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่เป้ีาห้มายพัฒนิาเกษตรกร	จิำานิวนิ	26,460	ราย	ในิ	77	จัิงห้วัด้	882	อำาเภอ	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เน่ิ�องจิากส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	 
จึิงได้้ด้ำาเนิินิกิจิกรรมต่าง	 ๆ	 ผ่านิรูปีแบบการออนิไลื่นิ์ในิช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่นิ	 การจิัด้งานิวันิถ่ึายทอด้ 
เทคโนิโลื่ยเ่พ่�อเริ�มต้นิฤดู้กาลื่ผลิื่ตให้ม่	(Field	Day)	การจัิด้ทำาเอกส่ารการเร่ยนิรู้ต่าง	ๆ 	แลื่ะส่่�อส่ารเผยแพร่ 
กับเกษตรกร	 แลื่ะส่่�อการเร่ยนิการส่อนิในิรูปีแบบคลิื่ปีการเร่ยนิรู้	 โด้ยม่	 ศพก.	 จิำานิวนิ	 3,528	 ศูนิย์	 
แบ่งเป็ีนิ	ศพก.	ห้ลัื่ก	จิำานิวนิ	882	 ศูนิย์	แลื่ะศูนิย์เคร่อข่ัาย	ศพก.	จิำานิวนิ	4,906	 ศูนิย์	ปีระกอบด้้วย	 
ศูนิย์จัิด้การศัตรูพ่ชชุมชนิ	 (ศจิช.)	 จิำานิวนิ	 2,928	 ศูนิย์	 แลื่ะศูนิย์จัิด้การด้ินิปุี�ยชุมชนิ	 (ศด้ปีช.)	 
จิำานิวนิ	1,978	ศนูิย	์ม่ความพรอ้มในิการให้้บรกิารแกเ่กษตรกร/ปีระชาชนิทั�วไปี	เช่นิ	บริการอบรม/ด้งูานิ	 
จิำานิวนิ	 76,460	 ราย	 บริการข้ัอมูลื่ข่ัาวส่าร	 จิำานิวนิ	 5,528	 ครั�ง	 แลื่ะบริการด้้านิการเกษตรต่าง	 ๆ	 
จิำานิวนิ	13,478	ราย	แลื่ะได้้นิำาร่องการเช่�อมโยงความรู้จิากศนูิยเ์ทคโนิโลื่ย่เกษตรแลื่ะนิวตักรรม	(Agritech	 
and	 Innovation	 Center:	 AIC)	 ผ่านิ	 ศพก.	 ตามนิโยบายขัองกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 จิำานิวนิ	 
6	 จุิด้	 โด้ยม่นิวัตกรรมท่�นิำามาใช้	 ได้้แก่	 เคร่�องห้ย่อนิกล้ื่าข้ัาว	 เทคโนิโลื่ย่พาส่เจิอร์ไรส์่ความดั้นิสู่ง 
แบบไม่ใช้ความร้อนิแลื่ะไม่ทำาลื่ายคุณค่าทางอาห้าร	เทคโนิโลื่ย่ระบบนิำ�าอัจิฉริยะ	เทคโนิโลื่ย่ฟาร์มอัจิฉริยะ 
แลื่ะใช้พลัื่งงานิทด้แทนิ	(โซึ่ล่ื่าเซึ่ลื่ล์ื่)	ระบบการให้้นิำ�า/ปุี�ยอัตโนิมัติแลื่ะนิวัตกรรมระบบนิำ�าอัจิฉริยะ
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	 	 ส่ำาห้รับการขัับเคล่ื่�อนิเพ่�อเพิ�มศักยภาพ	 ศพก.	 
แลื่ะเคร่อข่ัาย	ได้้ด้ำาเนิินิการปีระชุมคณะกรรมการเคร่อข่ัาย	 
ศพก.	 แลื่ะแปีลื่งให้ญ่ระดั้บปีระเทศ	 จิำานิวนิ	 2	 ครั�ง	 
แลื่ะปีระชมุเช่�อมโยงคณะกรรมการเคร่อข่ัาย	ศพก.	แปีลื่งให้ญ่	 
ระดั้บเขัต	 อำาเภอ	 แลื่ะระดั้บจัิงห้วัด้	 ระดั้บลื่ะ	 3	 ครั�ง	 
เพ่�อวิเคราะห้์แลื่ะวางแผนิการด้ำาเนิินิงานิขัอง	 ศพก.	 
แลื่ะแปีลื่งให้ญ่ให้้บรรลุื่ผลื่ส่ำาเร็จิอย่างเป็ีนิรูปีธรรม	 
เกิด้การปีระส่านิเช่�อมโยงการทำางานิเคร่อข่ัายด้้านิการผลื่ิต	 
การตลื่าด้	รวมทั�งองค์ความรู้ต่าง	ๆ	ในิทุกระดั้บ
	 	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิขัองศนูิยจั์ิด้การศัตรูพ่ชชุมชนิ	 
(ศจิช.)	แลื่ะศูนิย์จัิด้การดิ้นิปุี�ยชุมชนิ	(ศด้ปีช.)	ดั้งน่ิ�	
  ●	 ศูนิย์จัิด้การศัตรูพ่ชชุมชนิ	(ศจิช.)	จิำานิวนิ	 
2,928	 ศูนิย์	 ครอบคลุื่มพ่�นิท่�	 77	 จัิงห้วัด้	 882	 อำาเภอ	 
เป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้ด้้านิการอารักขัาพ่ชเพ่�อพัฒนิาเกษตรกร 
แลื่ะชุมชนิให้้ส่ามารถึจัิด้การศัตรูพ่ชได้้ด้้วยตนิเองอย่างยั�งยน่ิ	ส่่งเส่ริมการผลิื่ตแลื่ะการใช้ช่วภัณฑ์์ทด้แทนิ 
การใช้ส่ารเคม่	 รวมถึึงการลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ต	 ส่มาชิกส่ามารถึผลิื่ตจุิลิื่นิทร่ย์ควบคุมศัตรูพ่ช	 จิำานิวนิ	 
766,150	 กิโลื่กรัม	 ได้้แก่	 เช่�อราไตรโคเด้อร์มา	 เช่�อราบิวเวอร์เร่ย	 แลื่ะเช่�อราเมตาไรเซ่ึ่ยม	 ซึึ่�งนิำาไปีใช้ 
จัิด้การศัตรูพ่ชในิพ่�นิท่�กว่า	357,000	ไร่	ผลิื่ตแมลื่งศัตรูธรรมชาติรวมมากกว่า	320	ล้ื่านิตัว	นิำาไปีใช้จัิด้การ 
ศัตรูพ่ชในิพ่�นิท่�กว่า	 116,000	 ไร่	 ติด้ตามส่ถึานิการณ์การระบาด้ศัตรูพ่ช	 จิำานิวนิ	 3,092	 แปีลื่ง	 
ทำาให้้ส่ามารถึคาด้การณ์ส่ถึานิการณ์การระบาด้ขัองศัตรูพ่ช	แลื่ะแจ้ิงเต่อนิเกษตรกรรับม่อกับการระบาด้ 
ขัองศัตรูพ่ชได้้อย่างทันิท่วงท่
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	 	 	 นิอกจิากน่ิ�ยังได้้รับทุนิวิจัิยจิากส่ำานัิกงานิคณะกรรมการส่่งเส่ริมวิทยาศาส่ตร์	 วิจัิย	 
แลื่ะนิวัตกรรม	 (ส่กส่ว.)	 เพ่�อศึกษาการยอมรับเทคโนิโลื่ย่การผลิื่ตช่วภัณฑ์์ควบคุมศัตรูพ่ช	 โด้ยส่่งเส่ริม 
ให้้เกษตรกรม่ส่่วนิร่วมในิการวิเคราะห์้	 รวมถึึงการปีรับวิธ่การผลิื่ตแลื่ะการใช้ช่วภัณฑ์์ให้้เห้มาะส่ม 
ตามบริบทขัองพ่�นิท่�	แลื่ะจิากการปีระเมนิิศักยภาพ	พบว่าม่	ศจิช.	ระดั้บ	A	จิำานิวนิ	738	ศูนิย	์(ร้อยลื่ะ	25.20)	 
ระดั้บ	B	แลื่ะ	ระดั้บ	C	รวม	2,190	ศูนิย์	(ร้อยลื่ะ	74.80)	ซึึ่�งจิะต้องได้้รับการพัฒนิาให้้ม่ศักยภาพสู่งขึั�นิต่อไปี
  ●	 ศูนิย์จิัด้การดิ้นิปุี�ยชุมชนิ	 (ศด้ปีช.)	 ม่จิำานิวนิ	 
882	 ศูนิย์	 ม่การขัยายเคร่อข่ัาย	 ศด้ปีช.	 จิำานิวนิ	 1,096	 ศูนิย์	 
เป็ีนิแห้ลื่่งเร่ยนิรู้แลื่ะให้้บริการความรู้ด้้านิดิ้นิแลื่ะปุี�ยแก่ชุมชนิ 
แก่เกษตรกรส่มาชกิ	จิำานิวนิ	17,640	ราย	แลื่ะเม่�อนิำาความรู้ท่�ได้้รับ 
ไปีปีฏิิบัติพบว่าส่ามารถึลื่ด้ต้นิทุนิการใช้ปุี�ยเคม่	แลื่ะม่การขัยายผลื่ 
ไปีสู่่ชุมชนิ	ศพก.	แปีลื่งให้ญ่	แลื่ะเกษตรกรทั�วไปี	จิำานิวนิ	20,100	ราย	 
แลื่ะให้้บริการตรวจิวิเคราะห์้ดิ้นิแก่เกษตรกรส่มาชิกห้ลัื่กแลื่ะ 
ขัยายผลื่ไปีสู่่ชุมชนิ	 ศพก.	 แปีลื่งให้ญ่	 แลื่ะเกษตรกรทั�วไปี	 
รวม	37,740	ราย	ศด้ปีช.	ม่ศักยภาพระดั้บ	A+	แลื่ะ	A	รวม	596	ศูนิย์	 
คิด้เป็ีนิร้อยลื่ะ	67.5	นิำาไปีสู่่การพัฒนิาต่อยอด้การด้ำาเนิินิการธุรกิจิ 
ชุมชนิ	จิำานิวนิ	394	 ศูนิย์	 ในิ	63	 จัิงห้วัด้	แลื่ะม่การเช่�อมโยงเป็ีนิ 
เคร่อข่ัายส่นัิบส่นุินิขัยายผลื่การให้้บริการความรู้แลื่ะเทคโนิโลื่ย่ 
ท่�เห้มาะส่มไปีสู่่ชุมชนิ	ศพก.	แปีลื่งให้ญ่	แลื่ะเกษตรกรทั�วไปี	
	 	 	 ส่ำาห้รับเจ้ิาห้น้ิาท่�ในิส่่วนิภูมิภาคได้้ม่การพัฒนิา 
ศักยภาพให้้เป็ีนิ	 “ห้มอพ่ช”	 ส่ามารถึให้้บริการ	 “คลิื่นิิกพ่ช”	 
แก่เกษตรกรเพ่�อแก้ปัีญห้าความผิด้ปีกติขัองพ่ช	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ส่ามารถึส่ร้างเจ้ิาห้น้ิาท่� 
ส่่งเส่ริมการเกษตรให้้เปี็นิห้มอพ่ชได้้ทั�งสิ่�นิ	 487	 คนิ	 ทำาให้้ปัีจิจุิบันิม่ห้มอพ่ชปีระจิำาอยู่ท่�ศูนิย์ส่่งเส่ริม 
เทคโนิโลื่ย่การเกษตรด้้านิอารักขัาพ่ชทั�ง	 9	 ศูนิย์	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจิังห้วัด้แลื่ะส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอ 
ครบทั�ง	77	จัิงห้วัด้	882	อำาเภอ	รวมคลิื่นิิกพ่ชทั�งห้มด้	968	คลิื่นิิก
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 2) โค์รงการพััฒนาเกษตรกรปราดีเปร่�อง (Smart Farmer)

	 	 ด้ำาเนิินิการส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาศักยภาพขัองเกษตรกรให้้เปี็นิเกษตรกรปีราด้เปีร่�อง	 
(Smart	 Farmer)	 อย่างต่อเน่ิ�อง	 โด้ยมุ่งห้วังให้้เกษตรกรไทยม่ความพร้อม	 ม่ความรู้	 ความเช่�ยวชาญ 
ในิการปีระกอบอาช่พการเกษตร	 ซึึ่�งเกษตรกรปีราด้เปีร่�อง	 ห้มายถึึง	 บุคคลื่ท่�ม่ความภูมิใจิในิการเป็ีนิ 
เกษตรกร	 ม่ความรอบรู้ในิระบบการผลิื่ตด้้านิการเกษตรแต่ลื่ะส่าขัา	 ม่ความส่ามารถึในิการวิเคราะห์้	 
เช่�อมโยงแลื่ะบริห้ารจัิด้การการผลิื่ตแลื่ะการตลื่าด้	 โด้ยใช้ข้ัอมูลื่ปีระกอบการตัด้สิ่นิใจิ	 คำานึิงถึึงคุณภาพ 
แลื่ะความปีลื่อด้ภัยขัองผู้บริโภค	 สั่งคมแลื่ะสิ่�งแวด้ล้ื่อม	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มาย	 
พัฒนิาเกษตรกร	 จิำานิวนิ	 20,515	 ราย	 แบ่งเป็ีนิ	 เกษตรกรปีราด้เปีร่�อง	 (Smart	 Farmer)	 จิำานิวนิ	 
17,640	ราย	แลื่ะเกษตรกรรุ่นิให้ม่	จิำานิวนิ	2,875	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ดั้งน่ิ�
  ●	 พัฒนิาเกษตรกรปีราด้เปีร่�อง	(Smart	Farmer)	แบ่งเป็ีนิ
   ❍	 เกษตรกรทั�วไปี	ห้ร่อ	เกษตรกรกลุ่ื่มท่�ยังไม่ผ่านิคุณส่มบัติการเป็ีนิ	Smart	Farmer	 
ได้้รับการพัฒนิาเป็ีนิเกษตรกรปีราด้เปีร่�อง	 (Smart	 Farmer)	 แลื่ะผ่านิการปีระเมินิคุณส่มบัติการเป็ีนิ	 
Smart	 Farmer	 จิำานิวนิ	 17,640	 ราย	 ม่ทักษะในิการปีระกอบ 
อาช่พการเกษตรท่�ม่การใช้เทคโนิโลื่ย่	 แลื่ะการบริห้ารจิัด้การ 
เพ่�อการด้ำาเนิินิธุรกิจิอย่างทันิยคุส่มัย	ม่ความเข้ัมแข็ัง	พึ�งพาตนิเองได้้	 
แลื่ะม่แผนิการผลื่ิตรายบุคคลื่	 (Individual	 Farm	 Production	 
Plan:	IFPP)
   ❍	 เกษตรกรปีราด้เปีร่�อง	 (Smart	 Farmer)	 
ม่แผนิธุรกิจิเพ่�อพัฒนิาเป็ีนิผู้ปีระกอบการเกษตรต้นิแบบ	ระดั้บเขัต	 
จิำานิวนิ	300	ราย	เกิด้เคร่อข่ัาย	Smart	Farmer/Smart	Farmer	 
ต้นิแบบ	 ระดั้บจัิงห้วัด้	 จิำานิวนิ	 1,540	 ราย	 Smart	 Farmer	 
แลื่ะ	 Young	 Smart	 Farmer	 ได้้รับการพัฒนิาด้้านิการบริห้าร 
จัิด้การกลุ่ื่ม	แลื่ะกลุ่ื่มส่่งเส่ริมอาช่พการเกษตร	จิำานิวนิ	154	กลุ่ื่ม	 
ได้้รับส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลื่ติเพ่�อพัฒนิาศักยภาพกลุ่ื่ม	แลื่ะรว่มกันิ 
ทำากิจิกรรมด้้านิการเกษตร	แปีรรูปี	แลื่ะการบริห้ารจัิด้การตลื่าด้
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  ●	 เกษตรกร รุ่นิให้ม่ ไ ด้้ รับการพัฒนิาใ ห้้ เ ป็ีนิ	 
Young	Smart	Farmer	จิำานิวนิ	2,936	ราย	แลื่ะม่	Young	Smart	 
Farmer	 ได้้รับการพัฒนิาต่อยอด้ให้้ม่แนิวคิด้ในิการทำาการเกษตร 
เชิงธุรกิจิเกษตร	 เตร่ยมพร้อมเป็ีนิผู้ปีระกอบการเกษตรรุ่นิให้ม่ท่�ม่การบริห้ารจัิด้การการเกษตร 
ด้้วยเทคโนิโลื่ยส่่มยัให้ม่	ใช้แนิวคิด้ส่รา้งส่รรคแ์ลื่ะนิวัตกรรม	จิำานิวนิ	454	ราย	ม่การขัับเคล่ื่�อนิการด้ำาเนิินิงานิ 
ศูนิย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นิให้ม่	 (ศบพ.)	 จิำานิวนิ	 77	 ศูนิย์	 ทั�วทั�งปีระเทศ	 ให้้เป็ีนิศูนิย์กลื่างการทำางานิ 
ขัองเคร่อข่ัาย	 โด้ยม่เจ้ิาขัอง	 ศบพ.	 แลื่ะ	 Young	 Smart	 Farmer	 จิำานิวนิ	 1,540	 ราย	 ได้้รับความรู้ 
ในิการเพิ�มศักยภาพการขัับเคล่ื่�อนิการด้ำาเนิินิงานิศูนิย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นิให้ม่	
  ●	 ทห้ารกองปีระจิำาการท่�เป็ีนิบุตรห้ลื่านิเกษตรกร	 จิำานิวนิ	 200	 ราย	 จิากห้น่ิวยทห้าร	 
จิำานิวนิ	10	แห่้ง	ได้้รับการส่่งเส่ริมการพัฒนิาความรู้แลื่ะทักษะด้้านิการเกษตรเพ่�อนิำาไปีปีระกอบอาช่พ 
ห้ลัื่งปีลื่ด้ปีระจิำาการ	แต่เน่ิ�องจิากส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	 
จึิงปีรับการฝึึกอบรมเป็ีนิการส่นัิบส่นุินิองค์ความรู้แลื่ะวัส่ดุ้การเกษตรเพ่�อใช้ในิกิจิกรรมขัองห้น่ิวยทห้าร 
ในิพ่�นิท่�โครงการทห้ารพันิธ์ุด่้ขัองมูลื่นิิธิชัยพัฒนิาในิพระราชานุิเคราะห์้ขัองส่มเด็้จิพระกนิิษฐาธิราชเจ้ิา	 
กรมส่มเด้็จิพระเทพรัตนิราชสุ่ด้า	 ส่ยามบรมราชกุมาร่	 แลื่ะโครงการทำาการเกษตรผส่มผส่านิตามห้ลื่ัก 
ปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยง	เป็ีนิการส่ร้างทายาทเกษตรรุ่นิให้ม่ในิอนิาคต	
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2.3.4  ยุที่ธศาส่ตร์ด้ำานการส่ร้างการเติบโตบนคุำณภาพชีวิตทีี่�เป็นมิตร 
  ต่อสิ่�งแวดำล้อม
	 	 ยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิการส่ร้างการเติบโตบนิคุณภาพช่วิตท่�เป็ีนิมิตรต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อม	 
ม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อนิำาไปีสู่่การบรรลืุ่เป้ีาห้มายการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิในิทุกมิติ	 ทั�งด้้านิสั่งคม	 เศรษฐกิจิ	 
สิ่�งแวด้ล้ื่อม	ธรรมาภิบาลื่	แลื่ะความเป็ีนิหุ้้นิส่่วนิความร่วมม่อระห้ว่างกันิทั�งภายในิแลื่ะภายนิอกปีระเทศ 
อย่างบูรณาการ	 ใช้พ่�นิท่�เป็ีนิตัวตั�งในิการกำาห้นิด้กลื่ยุทธ์แลื่ะแผนิงานิ	 โด้ยม่	 4	 เป้ีาห้มายการพัฒนิา 
ปีระกอบด้้วย	 (1)	 อนุิรักษ์แลื่ะรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่�งแวด้ล้ื่อมแลื่ะวัฒนิธรรม	 ให้้คนิรุ่นิต่อไปีได้้ 
ใช้อย่างยั�งย่นิม่ส่มดุ้ลื่	(2)	ฟ้�นิฟูแลื่ะส่ร้างฐานิทรัพยากรธรรมชาติแลื่ะสิ่�งแวด้ล้ื่อมให้ม่	เพ่�อลื่ด้ผลื่กระทบ 
ทางลื่บจิากการพัฒนิาสั่งคมเศรษฐกิจิขัองปีระเทศ	 (3)	 ใช้ปีระโยชน์ิแลื่ะส่ร้างการเติบโตบนิฐานิ 
ทรัพยากรธรรมชาติแลื่ะสิ่�งแวด้ล้ื่อมให้้ส่มดุ้ลื่ภายใต้ข่ัด้ความส่ามารถึขัองระบบนิิเวศ	แลื่ะ	 (4)	ยกระดั้บ 
กระบวนิทัศน์ิเพ่�อกำาห้นิด้อนิาคตปีระเทศด้้านิทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่�งแวด้ล้ื่อม	 แลื่ะวัฒนิธรรม	 
บนิห้ลัื่กขัองการม่ส่่วนิร่วมแลื่ะธรรมาภิบาลื่
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรด้ำาเนิินิโครงการตามภารกิจิในิการส่นิับส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ตามยุทธศาส่ตร์ชาติด้้านิการส่ร้างการเติบโตบนิคุณภาพช่วิตท่�เป็ีนิมิตรต่อสิ่�งแวด้ล้ื่อม	 ในิแผนิแม่บท 
แลื่ะแผนิแม่บทย่อย	ดั้งน่ิ�

2.3.4.1 แผนแม่บที่ประเด็ำนการเติบโตอย่างยั�งย่น

‹●› แผนแม่บที่ย่อยการจัำดำการมลพิษทีี่�มีผลกระที่บต่อสิ่�งแวดำล้อม และส่ารเคำมี 
 ในภาคำเกษตรทัี่�งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานส่ากลและค่ำามาตรฐานส่ากล

 1) โค์รงการส่่งเส่ริมการห้ยุดีเผาในพ่ั�นทีั�การเกษตร 

	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรส่่งเส่ริมการห้ยุด้เผาในิพ่�นิท่�การเกษตรแลื่ะส่ร้างเคร่อข่ัายปีลื่อด้การเผา 
ให้้เข้ัมแข็ังแลื่ะครอบคลุื่มพ่�นิท่�มากขึั�นิ	 ส่นัิบส่นุินิการใช้ปีระโยชน์ิแลื่ะส่ร้างมูลื่ค่าเพิ�มให้้กับวัส่ดุ้เห้ล่ื่อใช้ 
ทางการเกษตร	 เพ่�อให้้เกิด้ความส่มดุ้ลื่ขัองระบบนิิเวศการเกษตร	 ฟ้�นิฟูแลื่ะอนุิรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้้เป็ีนิฐานิการผลื่ิตขัองภาคการเกษตรได้้อย่างยั�งย่นิ	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ม่เป้ีาห้มาย 
ถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร	 ในิพ่�นิท่�การเกษตรท่�ปีระส่บปีัญห้าการเผา	 จิำานิวนิ	 16,800	 ราย	 
จิำานิวนิ	60	จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ม่เกษตรกร	จิำานิวนิ	16,895	ราย	ได้้รับความรู้การจัิด้การเศษวัส่ดุ้ 
เห้ล่ื่อใช้ทางการเกษตรทด้แทนิการเผาทำาลื่าย	 ปีรับเปีล่ื่�ยนิวิธ่การผลิื่ตจิากเดิ้มมุ่งสู่่การทำาการเกษตร 
ปีลื่อด้การเผาท่�เป็ีนิมิตรกับสิ่�งแวด้ล้ื่อม	แลื่ะพัฒนิาเกษตรกร 
ให้้เป็ีนิวิทยากรด้้านิการทำาการเกษตรปีลื่อด้การเผา	 ม่การ 
รวมกลุ่ื่มเกิด้เป็ีนิเคร่อข่ัายเกษตรปีลื่อด้การเผาเพ่�อขัับเคล่ื่�อนิ 
การแก้ไขัปัีญห้าการเผาในิพ่�นิท่�การเกษตร	จิำานิวนิ	280	แห่้ง	 
แลื่ะร่วมม่อกับห้น่ิวยงานิภาค่ในิพ่�นิท่�ทั�งภาครัฐแลื่ะเอกชนิ 
จัิด้งานิรณรงค์ในิท้องถิึ�นิ	 เฝ้ึาระวัง	 ติด้ตามส่ถึานิการณ ์
ช่วงวิกฤตห้มอกควันิในิพ่�นิท่�การเกษตร
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	 ส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองเช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 (COVID	 -	 19) ทั�วโลื่กม่มาต่อเน่ิ�อง 
ยาวนิานิกว่า	 2	 ปีี	 ส่่งผลื่กระทบต่อช่วิตความเปี็นิอยู่ขัองผู้คนิในิส่ังคมทุกภาคส่่วนิทั�งภาคแรงงานิ	 
ภาคอตุส่าห้กรรม	ภาคบรกิารแลื่ะการทอ่งเท่�ยว	แลื่ะภาคเกษตรกรรม	ปีญัห้าท่�เกษตรกรไทยต้องปีระส่บ 
ในิช่วงส่ถึานิการณ์แพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	ค่อ	ปัีญห้าด้้านิการตลื่าด้	 
ราคาผลื่ผลิื่ตตกตำ�า	 แลื่ะรายได้้ลื่ด้ลื่ง กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ด้ำาเนิินิการงานิ/โครงการตามภารกิจิ 
ในิการช่วยเห้ล่ื่อแลื่ะเยย่วยาเกษตรกรผู้ได้้รบัผลื่กระทบ	โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ม่ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
ดั้งน่ิ�			

2.4.1  การแก้ปัญหาสิ่นค้ำาเกษตรในส่ถุานการณ์โรคำระบาดำ COVID - 19
	 	 นิโยบายขัองรัฐมนิตร่ว่าการกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรขัยายช่องทาง 
การจิำาห้น่ิายสิ่นิค้าด้้วยระบบออนิไลื่นิ์มากขึั�นิ	 โด้ยให้้เน้ินิความซ่ึ่�อสั่ตย์ต่อตนิเองแลื่ะผู้บริโภค 
ด้้วยการรักษาคุณภาพแลื่ะมาตรฐานิส่ินิค้าเกษตร	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรจิึงได้้จัิด้ทำาโครงการส่่งเส่ริม 
ตลื่าด้เกษตรออนิไลื่นิ์	 บนิเว็บไซึ่ต์	 “ตลื่าด้เกษตรกรออนิไลื่นิ์.com”	 ซึึ่�งส่ามารถึรองรับการแส่ด้งผลื่ 
ผ่านิม่อถ่ึอห้ร่อคอมพิวเตอร์	 เพ่�อเป็ีนิแห้ล่ื่งรวบรวมสิ่นิค้าคุณภาพขัองเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 
แลื่ะวิส่าห้กิจิชุมชนิในิความดู้แลื่ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 เพ่�อเผยแพร่ปีระชาส่ัมพันิธ์ให้้ผู้บริโภค	 
รับทราบแลื่ะส่ามารถึเล่ื่อกซ่ึ่�อสิ่นิค้าจิากแห้ล่ื่งจิำาห้น่ิายได้้	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 ม่เกษตรกรท่�เป็ีนิส่มาชิก 
เว็บไซึ่ต์	 จิำานิวนิ	694	 ราย	 สิ่นิค้าส่ะส่ม	จิำานิวนิ	1,011	 รายการ	จิาก	77	 จัิงห้วัด้	ยอด้จิำาห้น่ิายสิ่นิค้า 
ตามช่องทางออนิไลื่น์ิขัองเกษตรกรส่ะส่มจิากวันิเก็บข้ัอมูลื่วันิท่�	27	 เมษายนิ	2563	-	3	 ตุลื่าคม	2564	 
(75	สั่ปีด้าห์้)	รวมเป็ีนิเงินิ	289,660,194	บาท

2.4 ผลการดำำาเนินงานส่ำาคัำญในช่วงส่ถุานการณ์การแพร่ระบาดำ 
 ข้องโรคำติดำเช่�อไวรัส่โคำโรนา 2019 (COVID - 19)
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2.4.2  โคำรงการตู้เย็นข้้างบ้านต้านภัย COVID - 19 ภายใต้คำวามร่วมม่อ 
  กับกลุ่มเพ่�อนเฉลิมชัย กรมส่่งเส่ริมการเกษตร บริษัที่ อีส่ท์ี่ เวส่ท์ี่ ซีีดำ  
  จำำากัดำ และบริษัที่เจีำยไต๋เมล็ดำพันธ์ุ จำำากัดำ
	 	 ด้ำาเนิินิโครงการต่อเน่ิ�องจิากปีี	2563	โด้ยได้้ส่นัิบส่นุินิเมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชผักส่วนิครัว	เช่นิ	ผักบุ้ง	 
กวางตุ้ง	คะน้ิา	แตงกวา	กะเพรา	แลื่ะพรกิข่ั�ห้นูิ	จิำานิวนิ	300,000	รายต่อชุด้	ให้้แก่เกษตรกรแลื่ะปีระชาชนิ 
ทั�วไปีท่�ส่นิใจิทำาการเกษตรในิการปีลื่กูพ่ชผักส่วนิครัวแลื่ะได้้รับผลื่กระทบจิากส่ถึานิการณก์ารแพร่ระบาด้ 
ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	ซึึ่�งได้้ลื่งทะเบ่ยนิผ่านิ	www.doae.go.th	เพ่�อบรรเทา 
ผลื่กระทบจิากส่ถึานิการณ์ในิระยะเวลื่าอันิรวด้เร็ว	 ม่พ่ชอาห้ารบริโภคส่ามารถึด้ำารงช่วิตอยู่ได้้ 
ด้้วยการพึ�งพาตนิเอง

2.4.3  โคำรงการฝึึกอาชีพระยะสั่�นกับกรมส่่งเส่ริมการเกษตร  
  (Do It From Home)
	 	 จัิด้ทำา	 FacebookFanpage	 “Do	 It	 From	Home	 
DOAE”	 (fb.me/DoItFromHomeDOAE)	 ท่�ส่ามารถึรองรับ 
การใช้บริการออนิไลื่น์ิ	 ผ่านิคอมพิวเตอร์ห้ร่อโทรศัพท์ม่อถ่ึอ	 
Smartphone	 เพ่�อให้้ปีระชาชนิห้ร่อผู้ท่�ส่นิใจิด้้านิการเกษตร 
เข้ัามาศึกษาเร่ยนิรู้ด้้านิการเกษตรแลื่ะฝึึกอาช่พภาคการเกษตร 
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ระยะสั่�นิ	 ผ่านิส่่�อ	 Infographic	Motion	 Graphic	 แลื่ะคลิื่ปีว่ดิ้โอสั่�นิ	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 Facebook 
Fanpage	 ม่จิำานิวนิ	 123	 เร่�อง	 แบ่งเป็ีนิ	 วิธ่การปีลูื่กพ่ช	 การดู้แลื่	 แลื่ะเกร็ด้ความรู้ด้้านิการเกษตร	 
จิำานิวนิ	 58	 เร่�อง	 แลื่ะการแปีรรูปี	 จิำานิวนิ	 65	 เร่�อง	 ม่ผู้คนิเข้ัาถึึงปีระมาณ	 424,011	 คนิ	 ซึึ่�งเข้ัามา 
ม่ส่่วนิร่วม	 เช่นิ	 การแชร์แลื่ะการคอมเมนิต์	 รวม	 53,768	 คนิ	 ม่ผู้ติด้ตาม	 จิำานิวนิ	 13,089	 คนิ	 
แลื่ะผู้กด้ถูึกใจิ	13,322	คนิ	แลื่ะผลิื่ตส่่�อท่�ใช้ในิการถ่ึายทอด้ความรู้ท่�เป็ีนิคลิื่ปีวิด่้โอ	จิำานิวนิ	38	เร่�อง

2.4.4 การแก้ไข้ปัญหาข้องกลุ่มเกษตรกรและผู้ส่่งออกกล้วยไม้ 
  อันเน่�องมาจำากส่ถุานการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคำติดำเช่�อไวรัส่ 
  โคำโรนา 2019 (COVID - 19)
	 	 กลุ่ื่มเกษตรกรผู้ปีลูื่กกล้ื่วยไม้แลื่ะผู้ส่่งออกกล้ื่วยไม้ท่�ได้้รับผลื่กระทบจิากการระบาด้ 
ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ได้้รับผลื่กระทบเกิด้การขัาด้ส่ภาพคล่ื่องทางการเงินิ	 ซึึ่�งต้องการ 
ความช่วยเห้ล่ื่อด้้านิสิ่นิเช่�อ	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ปีระส่านิงานิห้น่ิวยงานิท่�เก่�ยวข้ัองช่วยเห้ล่ื่อ 
แลื่ะส่นิับส่นุินิสิ่นิเช่�อ	 เช่นิ	 ธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตร	 ขัอความร่วมม่อห้น่ิวยงานิ 
ราชการแลื่ะรัฐวิส่าห้กิจิส่่งเส่ริมแลื่ะส่นัิบส่นุินิการใช้กล้ื่วยไม้ไทยในิโอกาส่ต่าง	 ๆ	 ทำาบันิทึกข้ัอตกลื่ง 
ความร่วมม่อ	กับบริษัท	เคอร่�	เอ็กซ์ึ่เพรส่	(ปีระเทศไทย)	จิำากัด้	(มห้าชนิ)	เพ่�อให้้เกษตรกรปีลูื่กกล้ื่วยไม้ 
ท่�ขึั�นิทะเบ่ยนิกับกรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้รับส่่วนิลื่ด้การส่่งสิ่นิค้าทันิท่ร้อยลื่ะ	10
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2.4.5  โคำรงการเยียวยาเกษตรกรชาวส่วนลำาไย ปี 2563
	 	 ด้ำาเนิินิการตามมติคณะรัฐมนิตร่เม่�อวันิท่�	25	สิ่งห้าคม	2563	เพ่�อช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรชาวส่วนิ 
ลื่ำาไยให้้ส่ามารถึฟ้�นิฟูการผลิื่ตลื่ำาไยท่�ได้้รับผลื่กระทบทั�งด้้านิการผลื่ติแลื่ะการตลื่าด้	เน่ิ�องจิากส่ภาพอากาศ 
ท่�แปีรปีรวนิแลื่ะการเผชิญภัยแล้ื่งต่อเน่ิ�อง	ทำาให้้ผลื่ผลิื่ตลื่ำาไยไม่ม่คุณภาพตามท่�ตลื่าด้ต้องการ	แลื่ะจิาก 
ส่ถึานิการณ์การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	ส่่งผลื่กระทบต่อตลื่าด้การส่่งออก 
ลื่ำาไยไปีส่าธารณรัฐปีระชาชนิจ่ินิ	ผู้ปีระกอบการจ่ินิไม่ส่ามารถึเดิ้นิทางมารับซ่ึ่�อลื่ำาไยในิปีระเทศไทยได้้	โด้ยม่ 
เป้ีาห้มายช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรชาวส่วนิลื่ำาไย	 ปีี	 2563	 ท่�ขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรกับกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
ภายในิวันิท่�	15	กันิยายนิ	2563	ทุกครัวเร่อนิ	ปีระมาณ	200,000	ครัวเร่อนิ	พ่�นิท่�ไม่เกินิ	1,200,000	ไร่	 
แลื่ะเป็ีนิพ่�นิท่�ลื่ำาไยท่�ให้้ผลื่ผลิื่ตแล้ื่ว	(อายุต้นิลื่ำาไยตั�งแต่	5	ปีี	ขึั�นิไปี)	โด้ยให้้ความช่วยเห้ล่ื่อในิอัตราไร่ลื่ะ	 
2,000	บาท	ครัวเร่อนิลื่ะไม่เกินิ	25	ไร่	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	จัิด้ส่่งรายช่�อเกษตรกรให้้ธนิาคารเพ่�อการเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตรแลื่ะเกษตรกรได้้รับเงินิแล้ื่ว	จิำานิวนิ	201,663	ราย	วงเงินิ	2,854,955,650	บาท

2.4.6  โคำรงการที่ี�มีวัตถุุประส่งคำ์เพ่�อฟื้้� นฟูื้เศรษฐกิจำและสั่งคำมที่ี�ได้ำรับ 
  ผลกระที่บจำากการระบาดำข้องโรคำติดำเช่�อไวรัส่โคำโรนา 2019
	 	 คณะรัฐมนิตร่ได้้ออกพระราชกำาห้นิด้ให้้อำานิาจิกระทรวงการคลัื่งกู้เงินิเพ่�อแก้ไขัปัีญห้า	 
เยย่วยา	แลื่ะฟ้�นิฟูเศรษฐกิจิแลื่ะสั่งคมท่�ได้้รับผลื่กระทบจิากการระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	 
พ.ศ.	2563	วงเงินิไม่เกินิ	1	 ล้ื่านิล้ื่านิบาท	ปีระกาศ	ณ	 วันิท่�	18	 เมษายนิ	2563	 เพ่�อให้้การช่วยเห้ล่ื่อ 
เย่ยวยาปีระชาชนิท่�ได้้รับผลื่กระทบทั�งกลุ่ื่มปีระกอบอาช่พอิส่ระ	 เกษตรกร	 แลื่ะกลุ่ื่มเปีราะบาง	 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้จัิด้ทำาข้ัอเส่นิอแผนิงานิ/โครงการท่�ม่วัตถุึปีระส่งค์เพ่�อฟ้�นิฟูเศรษฐกิจิแลื่ะสั่งคม 
ท่�ได้้รับผลื่กระทบจิากการระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 แลื่ะได้้ด้ำาเนิินิการโครงการ 
ท่�ผ่านิการอนิุมัติจิากคณะรัฐมนิตร่	 จิำานิวนิ	 14	 โครงการ	 จิาก	 2	 แห้ลื่่งงบปีระมาณ	 ค่อ	 1)	 เงินิกู้ 
ตามพระราชกำาห้นิด้ให้้อำานิาจิกระทรวงการคลื่ังกู้เงินิเพ่�อแก้ไขัปัีญห้า	 เย่ยวยาแลื่ะฟ้�นิฟูเศรษฐกิจิ 
แลื่ะสั่งคม	 ท่�ได้้รับผลื่กระทบจิากการระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 พ.ศ.	 2563	 จิำานิวนิ	 
12	โครงการ	แลื่ะ	2)	งบปีระมาณรายจ่ิายปีระจิำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	งบกลื่าง	รายการค่าใช้จ่ิาย 
ในิการบรรเทา	แก้ไขัปัีญห้า	แลื่ะเยย่วยาผู้ได้้รับผลื่กระทบจิากการระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	 
จิำานิวนิ	2	โครงการ	โด้ยม่ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ดั้งน่ิ�
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2.4.6.1 โคำรงการภายใต้เงินกู้ตามพระราชกำาหนดำให้อำานาจำกระที่รวงการคำลัง 
  กู้เงินเพ่�อแก้ไข้ปัญหา เยียวยาและฟื้้� นฟูื้เศรษฐกิจำและสั่งคำม ทีี่�ได้ำรับ 
  ผลกระที่บจำากการระบาดำข้องโรคำติดำเช่�อไวรัส่โคำโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
  จำำานวน 12 โคำรงการ

‹●› โคำรงการพัฒนาธุรกิจำบริการดิำนและปุ�ยเพ่�อชุมชน (One Stop Service)
	 การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	 ได้้ส่่งผลื่กระทบต่อการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตรขัองไทย	 
การผลิื่ตต้องอาศัยปุี�ยเคม่ซึึ่�งเป็ีนิปัีจิจัิยส่ำาคัญเพ่�อการผลิื่ตสิ่นิค้าให้้ได้้ทั�งปีริมาณแลื่ะคุณภาพ	 เกษตรกร 
ท่�ใช้ปุี�ยเคม่ม่ต้นิทุนิการผลิื่ตท่�สู่ง	 จึิงจิำาเป็ีนิต้องส่ร้างความเข้ัมแข็ังแลื่ะพึ�งพาตนิเองให้้แก่เกษตรกร 
ในิการจัิด้ห้าปุี�ยท่�ม่คุณภาพใช้ในิชุมชนิ	 แลื่ะส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรใช้ปุี�ยถูึกต้องตามความอุด้มส่มบูรณ์ 
ขัองดิ้นิแลื่ะชนิิด้พ่ช	โด้ยม่ศูนิยจั์ิด้การดิ้นิปุี�ยชุมชนิ	(ศด้ปีช.)	เป็ีนิกลื่ไกในิการขัับเคล่ื่�อนิขัยายผลื่การใช้ปุี�ย 
ตามค่าวิเคราะห์้ดิ้นิไปีสู่่ชุมชนิ	ซึึ่�งโครงการมุ่งเน้ินิให้้เกษตรกรปีระยกุต์ใช้เทคโนิโลื่ยแ่ลื่ะนิวัตกรรมในิการ 
วิเคราะห์้ดิ้นิแลื่ะใช้ปุี�ยตามค่าวิเคราะห์้ดิ้นิเพ่�อเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพแลื่ะลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ต	แลื่ะพัฒนิา	ศด้ปีช.	 
ท่�ม่ศักยภาพให้้ส่ามารถึด้ำาเนิินิธุรกิจิในิการจัิด้ห้าปุี�ยท่�ม่คุณภาพใช้ในิชุมชนิ	 โด้ยม่เป้ีาห้มาย	 ถ่ึายทอด้ 
ความรู้ให้้เกษตรกรท่�เป็ีนิส่มาชิกศูนิย์จัิด้การดิ้นิปุี�ยชุมชนิ	(ศด้ปีช.)	จิำานิวนิ	107,000	ราย	ในิ	394	ศูนิย์		 
63	จัิงห้วัด้	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ส่มาชิกขัองศูนิย์ดิ้นิปุี�ยชุมชนิ	(ศด้ปีช.)	แปีลื่งให้ญ่	แลื่ะเกษตรกรทั�วไปีนิำา 
ความรู้ไปีปีฏิิบัติ	จิำานิวนิ	108,036	ราย	ลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ตได้้ร้อยลื่ะ	36.91	คิด้เป็ีนิมูลื่ค่า	244	ล้ื่านิบาท	 
ม่ปีริมาณการใช้ปุี�ย	120,294.75	ตันิ	ในิพ่�นิท่�	1,335,160.61	ไร่	ซึึ่�งลื่ด้ลื่งเห้ล่ื่อ	61,247.38	ตันิ	ส่ำาห้รับ 
การให้้บริการในิเชิงธุรกิจิม่ศูนิย์จัิด้การดิ้นิปุี�ยชุมชนิจิด้ทะเบ่ยนิขัายปุี�ยครบทั�ง	 394	 ศูนิย์	 ให้้บริการ 
ตรวจิวิเคราะห์้ดิ้นิแลื่ะให้้คำาแนิะนิำาการจัิด้การดิ้นิแลื่ะปุี�ยให้้แก่เกษตรกร	 จิำานิวนิ	 114,041	 ราย	 
จิำาห้น่ิายแม่ปุี�ย	จิำานิวนิ	82,109	กระส่อบ	(คิด้เป็ีนิร้อยลื่ะ	173.67	เม่�อเท่ยบกับจิำานิวนิปุี�ยท่�ส่นัิบส่นุินิ)	 

ให้้บริการผส่มปุี�ย	 จิำานิวนิ	 4,099,909	 กิโลื่กรัม	 (คิด้เป็ีนิร้อยลื่ะ	 173.43	 
เม่�อเท่ยบกับปีริมาณปุี�ยท่�ส่นัิบส่นุินิ)	 แลื่ะเพิ�มการจ้ิางงานิ	 2,609	 คนิ	 
ทำาให้้คนิในิชุมชนิม่รายได้้จิากการท่�ชุมชนิด้ำาเนิินิธุรกิจิบริการดิ้นิแลื่ะปุี�ย	 
ม่ทุนิห้มุนิเว่ยนิ	43	ล้ื่านิบาท	เพ่�อใช้ในิการพัฒนิาธุรกิจิ
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‹●› โคำรงการยกระดัำบแปลงใหญ่ด้ำวยเกษตรส่มัยใหม่และเช่�อมโยงตลาดำ (ด้ำานพ่ช)
	 การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ได้้ส่่งผลื่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจิแลื่ะส่ังคม	 
จึิงจิำาเป็ีนิต้องมุ่งเน้ินิการกระตุ้นิให้้เกิด้กิจิกรรมทางเศรษฐกิจิในิท้องถิึ�นิ	 เพิ�มปีระสิ่ทธิภาพแลื่ะพัฒนิา 
ศักยภาพการผลิื่ตต่อยอด้ขัองเดิ้มให้้ด่้ขึั�นิ	 เน้ินิการผลิื่ตในิรูปีแบบเกษตรส่มัยให้ม่	 เกษตรอัจิฉริยะ	 
เกษตรแปีลื่งให้ญ	่เกษตรแมน่ิยำาท่�ม่การนิำาเทคโนิโลื่ยแ่ลื่ะนิวตักรรมท่�เห้มาะส่มมาปีระยกุต์ใช้	ม่การส่รา้ง 
ความร่วมม่อการบริห้ารจัิด้การท่�เช่�อมโยงตลื่อด้ห่้วงโซ่ึ่	 การปีรับระบบส่่งเส่ริมเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่ 
โด้ยการนิำาห้ลัื่กเกษตรส่มัยให้ม่ร่วมกับการเช่�อมโยงตลื่าด้	จิะก่อให้้เกิด้ความร่วมม่อในิการผลิื่ต	โครงการ 
จึิงมุ่งเน้ินิให้้เกษตรกรนิำาเทคโนิโลื่ย่แลื่ะนิวัตกรรมท่�ม่ความห้ลื่ากห้ลื่ายมาปีระยุกต์ใช้ในิการพัฒนิา 
ศักยภาพความเข้ัมแข็ังในิการบริห้ารจัิด้การแปีลื่งให้ญ่	 แลื่ะส่ร้างโอกาส่ในิการเพิ�มคุณภาพผลื่ผลิื่ต 
แลื่ะผลื่ตอบแทนิจิากการผลื่ิต	 เป้ีาห้มายแปีลื่งให้ญ่ท่�เส่นิอความต้องการรับการส่นัิบส่นุินิงบปีระมาณ	 
จิำานิวนิ	 1,065	 แปีลื่ง	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 ม่แปีลื่งให้ญ่	 (ด้้านิพ่ช)	 เข้ัาร่วมโครงการ	 1,065	 แปีลื่ง	 
แลื่ะได้้รับเงินิส่นัิบส่นุินิจิากโครงการครบทุกแปีลื่ง

‹●› โคำรงการ 1 ตำาบล 1 กลุ่มเกษตรที่ฤษฎีใหม่
	 กระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ได้้บูรณาการการทำางานิขัองห้น่ิวยงานิในิสั่งกัด้	 โด้ยน้ิอมนิำา 
ห้ลัื่กปีรัชญาขัองเศรษฐกิจิพอเพ่ยงแลื่ะเกษตรทฤษฎ่ให้ม่มาเป็ีนิแนิวทางในิการด้ำาเนิินิงานิโครงการ	 
เพ่�อช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรท่�ได้้รับผลื่กระทบจิากส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคไวรัส่โคโรนิา	 2019	 
บรรเทาปัีญห้าการว่างงานิ	แลื่ะส่ร้างความมั�นิคงในิการเปีน็ิแห้ล่ื่งผลิื่ตอาห้าร	โด้ยกรมส่่งเส่ริมการเกษตร 
รับผิด้ชอบในิกิจิกรรมส่่งเส่ริมองค์ความรู้แลื่ะ 
ส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลื่ติในิการทำาเกษตรทฤษฎ่ให้ม่ 
ด้้านิพ่ชให้้เห้มาะส่มตามส่ภาพพ่�นิท่�	 แลื่ะจัิด้ตั�ง 
กลุ่ื่มเกษตรทฤษฎ่ให้ม่ตำาบลื่ต้นิแบบ	 เป้ีาห้มาย	 
ค่อ	 ส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลิื่ตตามแผนิการผลิื่ต 
ขัองเกษตรกร	จิำานิวนิ	24,241	ราย	ภายห้ลัื่งจิาก 
กรมพัฒนิาท่� ดิ้นิไ ด้้ ขุัด้บ่อแลื่ะปีรับปีรุง ดิ้นิ 
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เร่ยบร้อยแล้ื่ว	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกรได้้รับความรู้แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ตในิการทำาเกษตรทฤษฎ่ให้ม่	 
(ด้้านิพ่ช)	 ตามแผนิการผลิื่ต	 จิำานิวนิ	 22,338	 ราย	 ซึึ่�งได้้แก่	 กิ�งพันิธ์ุไม้ผลื่	 ไม้ย่นิต้นิ	 (ไม้ท่�ให้้ผลื่ผลิื่ต)	 
แลื่ะเมล็ื่ด้พันิธ์ุพ่ชผักส่มุนิไพร	ร่วมบูรณาการจัิด้ตั�งกลุ่ื่มเกษตรทฤษฎ่ให้ม่ตำาบลื่ต้นิแบบ	จิำานิวนิ	25	กลุ่ื่ม	 
ในิ	22	จัิงห้วัด้พ่�นิท่�ภาคกลื่าง	เพ่�อรวมกันิผลิื่ตแลื่ะเช่�อมโยงตลื่าด้ผลัื่กดั้นิสู่่วิส่าห้กิจิชุมชนิท่�พึ�งตนิเองได้้	 
สิ่นิค้าห้ลัื่กขัองกลุ่ื่ม	 เช่นิ	 พ่ชผักส่วนิครัว	 ข้ัาว	 ไม้ผลื่	 ส่มุนิไพร	 กล้ื่วย	 ข่ัา	 ตะไคร้	 แปีรรูปีกลื่้วย	 
ห้ม่อนิทานิผลื่ส่ด้	 ปีลื่านิิลื่	 ฯลื่ฯ	 ทั�งน่ิ�	 ได้้ส่นัิบส่นุินิงบปีระมาณรายจ่ิายในิการส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลิื่ต 
ให้้แก่เกษตรกรท่�เกินิจิากมติคณะรัฐมนิตร่	จิำานิวนิ	3,702	ราย	ในิ	10	จัิงห้วัด้

‹●› โคำรงการเส่ริมศักยภาพกิจำกรรมเคำร่อข่้ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  
 ต่อยอดำธุรกิจำเกษตร 
	 มาตรการยับยั�งการระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ขัองรัฐบาลื่	 โด้ยการปีิด้ส่ถึานิท่� 
ท่�ม่ปีระชาชนิห้นิาแนิ่นิ	 ซึึ่�งบริษัทเอกชนิต้องปิีด้กิจิการส่่งผลื่ให้้ลูื่กจ้ิางแลื่ะแรงงานิจิำานิวนิมาก 
ต้องเผชิญกับส่ถึานิการณ์การว่างงานิแลื่ะเดิ้นิทางกลื่บัภูมิลื่ำาเนิา	ดั้งนัิ�นิ	จึิงต้องฟ้�นิฟูเศรษฐกิจิท้องถิึ�นิแลื่ะชมุชนิ 
ผ่านิการด้ำาเนิินิโครงการเพ่�อส่ร้างงานิแลื่ะส่ร้างรายได้้	 ซึึ่�งส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้เพชรบูรณ์ได้้ส่่งเส่ริม 
การพัฒนิาต่อยอด้กิจิกรรมเคร่อข่ัาย	Young	Smart	Farmer	แลื่ะพัฒนิากิจิกรรมด้้านิผลิื่ตพ่ชด้้วยระบบ 
ผลิื่ตพ่ชแบบโรงเร่อนิอัจิฉริยะ	โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นิให้ม่	(Young	Smart	Farmer)	 
จิำานิวนิ	100	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรรุ่นิให้ม่ได้้รับความรู้การใช้เทคโนิโลื่ย่การผลิื่ต/การตลื่าด้ 
ภาคการเกษตรส่มัยให้ม่	 ระบบการผลิื่ตพ่ช	 “โรงเร่อนิอัจิฉริยะ”แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ต	 จิำานิวนิ	 100	 ราย	 
ม่โรงเร่อนิพร้อมติด้ตั�งระบบ	 จิำานิวนิ	 12	 โรงเร่อนิ	 ศูนิย์รวบรวม/จิำาห้นิ่ายสิ่นิค้าเกษตรกรรุ่นิให้ม่ได้้รับ 
การพัฒนิา	จิำานิวนิ	1	จุิด้	แลื่ะจัิด้ตลื่าด้จิำาห้น่ิายสิ่นิค้าเกษตรกรรุ่นิให้ม่	จิำานิวนิ	3	ครั�ง	
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‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมการปลูกผักส่วนคำรัวอย่างปลอดำภัยและส่่งเส่ริมการใช้ 
 ส่ารจำากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้ำมกันพ่ช
	 การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ทำาให้้เกษตรกรขัาด้รายได้้จิากการปีระกอบ 
อาช่พทางการเกษตร	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้เพชรบูรณ์ได้้ส่่งเส่ริมการปีลูื่กผักส่วนิครัวแลื่ะส่่งเส่ริม 
การใช้ส่ารธรรมชาติกระตุ้นิภูมิคุ้มกันิพ่ช	 (ส่ารนิวัตกรรมไทย)	 ตามห้ลัื่กปีรัชญาเศรษฐกิจิพอเพ่ยง	 
โด้ยม่เป้ีาห้มาย	ถ่ึายทอด้ความรู้เกษตรกร	จิำานิวนิ	1,100	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิเกษตรกรได้้รับความรู้ 
การปีลูื่กพ่ชผักท่�ถูึกวิธ่แลื่ะปีลื่อด้ภัย	จิำานิวนิ	1,100	ราย

‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมการเพิ�มประสิ่ที่ธิภาพการผลิตและเพิ�มมูลค่ำามะพร้าว 
 ตลอดำห่วงโซ่ีอุปที่าน อำาเภอบ้านฉาง จัำงหวัดำระยอง
	 การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ทำาให้้ภาคการเกษตรเกิด้การห้ยุด้ชะงัก 
ม่ความจิำาเป็ีนิต้องฟ้�นิฟูพัฒนิาส่ินิค้าเกษตรในิท้องถิึ�นิให้้ม่ความห้ลื่ากห้ลื่ายตลื่อด้ห้่วงโซ่ึ่อุปีทานิ	 
จัิงห้วัด้ระยองเป็ีนิจัิงห้วัด้ท่�ม่ช่�อเส่่ยงในิด้้านิการท่องเท่�ยวเชิงเกษตรระดั้บโลื่ก	โด้ยเฉพาะการเท่�ยวชมส่วนิ 
แลื่ะรับปีระทานิบุฟเฟต์ผลื่ไม้	 แลื่ะอำาเภอบ้านิฉาง 
เป็ีนิอำาเภอท่�ม่การปีลูื่กมะพร้าวมากเป็ีนิอันิดั้บท่�	 2	 
ขัองจิังห้วัด้ระยอง	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจิังห้วัด้ระยอง 
ส่นัิบส่นุินิให้้เกษตรกรแลื่ะปีระชาชนิในิพ่�นิท่�ม่รายได้้ 
ภายห้ลัื่งส่ถึานิการณ์การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่ 
โคโรนิา	 2019	 จึิงส่่งเส่ริมให้้ม่เกษตรกรขัองอำาเภอ 
บ้านิฉางผลิื่ตแลื่ะเพิ�มมูลื่ค่ามะพร้าวตลื่อด้ห่้วงโซ่ึ่อุปีทานิ	 
โด้ยม่เป้ีาห้มายส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลิื่ตให้้แก่เกษตรกร	 
จิำานิวนิ	65	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับการ 
ส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลิื่ตในิการป้ีองกันิแลื่ะกำาจัิด้ศัตรู 
มะพร้าวแก่	 การผลิื่ตมะพร้าวสั่บ	 การแปีรรูปีนิำ�ามันิ 
มะพร้าวส่กัด้เย็นิ	 การแปีรรูปีไม้กวาด้ทางมะพร้าว	 
การแปีรรูปีเคร่�องส่ำาอาง	(ส่บู่/แชมพู/โลื่ชั�นิ)	รวม	65	ราย 
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‹●› โคำรงการพัฒนาคุำณภาพการผลิตสิ่นค้ำาเกษตร
	 จัิงห้วัด้ส่ตูลื่ม่ปีระชากรส่่วนิให้ญ่ปีระกอบการอาช่พ 
ทางการเกษตรแต่เม่�อเกิด้การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 
2019	ทำาให้้เกษตรกรขัาด้รายได้้จิากการปีระกอบอาช่พ	ส่ำานัิกงานิ 
เกษตรจิังห้วัด้ส่ตูลื่จึิงส่่งเส่ริมการปีลูื่กพ่ชทางเล่ื่อกท่�ม่แนิวโนิ้ม 
เป็ีนิพ่ชท่�ม่ความส่ำาคัญทางเศรษฐกิจิท่�ส่ร้างรายได้้ให้้กับเกษตรกร	 
เช่นิ	 ข้ัาวโพด้ห้วานิ	 แตงโม	 แลื่ะกล้ื่วยห้อมทอง	 โด้ยม่เป้ีาห้มาย	 
ถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกรในิ	6	อำาเภอขัองจัิงห้วัด้ส่ตูลื่	ได้้แก่	 
อำาเภอลื่ะงู	ทุ่งห้ว้า	ท่าแพ	ควนิโด้นิ	ควนิกาห้ลื่ง	แลื่ะอำาเภอมะนัิง	 
รวม	1,405	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับความรู้แลื่ะปัีจิจัิย 
การผลิื่ตข้ัาวโพด้ห้วานิ	 กล้ื่วยห้อมทอง	 จิำาปีาด้ะ	 แลื่ะแตงโม	 
จิำานิวนิ	1,405	ราย	แลื่ะแปีลื่งข้ัาวโพด้ห้วานิได้้รับการตรวจิรับรอง 
มาตรฐานิ	GAP	จิำานิวนิ	85	แปีลื่ง	

‹●› โคำรงการส่่งเส่รมิและพัฒนาการผลติผักปลอดำภยั 
	 จัิงห้วัด้ส่ตูลื่ม่ปีระชากรส่่วนิให้ญ่ปีระกอบการอาช่พทางการเกษตรแต่เม่�อเกิด้การระบาด้ 
ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	ทำาให้้เกษตรกรขัาด้รายได้้จิากการปีระกอบอาช่พ	แลื่ะเน่ิ�องจิากปัีจิจุิบันิ 
ตลื่าด้แลื่ะผู้บริโภคขัองจิังห้วัด้ส่ตูลื่ม่แนิวโนิ้มการบริโภคสิ่นิค้าเกษตรท่�ม่ความปีลื่อด้ภัยเพิ�มมากขึั�นิ	 
โด้ยเฉพาะพ่ชผัก	 แต่ผลื่ผลิื่ตพ่ชผักปีลื่อด้ภัยม่ไม่เพ่ยงพอต่อความต้องการขัองตลื่าด้แลื่ะผู้บริโภคท่�ม่ 
แนิวโน้ิมเพิ�มขึั�นิ	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้ส่ตูลื่จึิงส่่งเส่ริมการผลิื่ตผักปีลื่อด้ภัย	 โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ 
ความรู้ให้้แก่เกษตรกรในิ	7	อำาเภอขัองจัิงห้วัด้ส่ตูลื่	ได้้แก่	อำาเภอเม่องส่ตูลื่	ลื่ะงู	ทุ่งห้ว้า	ท่าแพ	ควนิโด้นิ	 
ควนิกาห้ลื่ง	แลื่ะอำาเภอมะนัิง	รวม	390	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับความรู้แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ต 
ผักปีลื่อด้ภัย	แลื่ะผักบนิกระเบ่�อง	จิำานิวนิ	175	ราย	วิส่าห้กิจิชุมชนิกลุ่ื่มปีลูื่กผักปีลื่อด้ส่ารพิษบ้านิห้้วยไทร	 
ปีลูื่กผักปีลื่อด้ส่ารพิษอำาเภอทุ่งห้ว้า	แลื่ะเศรษฐกิจิพอเพ่ยงบ้านิห้นิองนิกยงูได้้รับการส่นัิบส่นุินิปัีจิจัิยการผลิื่ต	 
จิำานิวนิ	215	ราย	แลื่ะแปีลื่งผักได้้รับการตรวจิรับรองมาตรฐานิ	GAP	จิำานิวนิ	140	แปีลื่ง	
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‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมการผลิตพ่ชส่มุนไพร
	 จัิ งห้ วัด้ส่ ตูลื่ ม่ปีระชากร ส่่ วนิ ให้ ญ่ 
ปีระกอบการอาช่พทางการเกษตรแต่เม่�อเกิด้ 
การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 
ทำาให้้เกษตรกรขัาด้รายได้้จิากการปีระกอบอาช่พ	 
แลื่ะเนิ่�องจิากจัิงห้วัด้ส่ตูลื่ม่ส่ภาพภูมิอากาศ 
ความเห้มาะส่มต่อการเจิริญเติบโตขัองส่มุนิไพร 
ห้ลื่ายชนิิด้	 เช่นิ	 ขัมิ�นิชันิ	 ขิัง	 แลื่ะไพลื่	 เป็ีนิต้นิ	 
จึิ งส่ามารถึปีลูื่กเ ป็ีนิพ่ชเส่ ริมรายไ ด้้ ใ ห้้ กับ 
เกษตรกรในิพ่�นิท่�ส่วนิยางพารา	 ปีาลื่์มนิำ�ามันิ	 
ส่วนิผลื่ไม้แลื่ะบริเวณห้ลัื่งบ้านิได้้	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจิังห้วัด้ส่ตูลื่ 
จึิงส่่งเส่ริมการผลิื่ตส่มุนิไพร	 โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่ 
เกษตรกร	ในิ	3	อำาเภอ	ขัองจัิงห้วัด้ส่ตูลื่	อำาเภอควนิโด้นิ	ควนิกาห้ลื่ง	 
แลื่ะอำาเภอมะนัิง	รวม	63	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับ 
ความรู้แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ตแลื่ะการแปีรรูปีส่มุนิไพร	จิำานิวนิ	63	ราย

‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมการผลิตกาแฟื้
	 จัิงห้วัด้ส่ตูลื่เป็ีนิจัิงห้วัด้ท่�ม่เศรษฐกิจิด้้านิการเกษตรฐานิแคบท่�พึ�งพากับพ่ชเศรษฐกิจิ 
เชิงเด่้�ยวบางชนิิด้	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งยางพาราแลื่ะปีาล์ื่มนิำ�ามันิ	ในิปัีจิจุิบันิการปีลูื่กพ่ชเศรษฐกิจิดั้งกล่ื่าว 
ปีระส่บปัีญห้าความเส่่�ยงทางด้้านิราคาซึึ่�งม่แนิวโน้ิมลื่ด้ลื่งในิระยะยาว	ม่ผลื่กระทบทำาให้้เกษตรกรม่รายได้้ 
ท่�ลื่ด้ลื่ง	การเกดิ้การระบาด้ขัองโรคตดิ้เช่�อไวรสั่โคโรนิา	2019	เป็ีนิการซึ่ำ�าเติมด้้านิเศรษฐกจิิให้้ชุมชนิเกษตร 
มากยิ�งขึั�นิ	กาแฟเป็ีนิพ่ชอ่กชนิิด้ห้นึิ�งท่�ม่โอกาส่เป็ีนิอย่างมากในิการพัฒนิาเพ่�อเป็ีนิทางเล่ื่อกในิการส่ร้าง 
รายได้้ให้้กับเกษตรกร	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้ส่ตูลื่จึิงได้้พัฒนิาระบบการผลิื่ตกาแฟขัองเกษตรกร 
แลื่ะขัยายพ่�นิท่�การปีลูื่กในิพ่�นิท่�ให้้เพ่ยงพอกับความต้องการในิจัิงห้วัด้	 โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ 
แก่เกษตรกรในิ	5	อำาเภอ	ขัองจัิงห้วัด้ส่ตูลื่	ได้้แก่	อำาเภอเม่องส่ตูลื่	ควนิกาห้ลื่ง	ควนิโด้นิ	ลื่ะงู	แลื่ะอำาเภอมะนัิง	 
รวม	150	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับความรู้แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ตกาแฟ	จิำานิวนิ	150	ราย
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‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมการปลูกผักปลอดำภัยเชิงการค้ำาในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
	 การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ส่่งผลื่กระทบในิห่้วงโซ่ึ่การผลิื่ตทางการเกษตร 
โด้ยเฉพาะพ่ชผัก	ทำาให้้เกษตรกรม่ช่องทางการจิำาห้น่ิายสิ่นิค้าน้ิอยลื่ง	ส่่งผลื่ต่อรายได้้ท่�ลื่ด้ลื่งขัองเกษตรกร 
ส่ำานัิกงานิเกษตรจิังห้วัด้ส่ตูลื่จึิงส่่งเส่ริมให้้เกษตรกรรุ่นิให้ม่ปีลูื่กผักแบบยกแคร่ซึึ่�งส่ามารถึผลื่ิตผักได้้ 
ตลื่อด้ทั�งปีี	 โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นิให้ม่	 (Young	 Smart	 Farmer)	 ในิ	 7	 อำาเภอ 
ขัองจัิงห้วัด้ส่ตูลื่	ได้้แก่	อำาเภอเม่องส่ตูลื่	ลื่ะงู	ทุ่งห้ว้า	ท่าแพ	ควนิโด้นิ	ควนิกาห้ลื่ง	แลื่ะอำาเภอมะนัิง	จิำานิวนิ	 
50	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิเกษตรกรรุ่นิให้มไ่ด้้รับความรู้แลื่ะปีจัิจัิยการผลื่ติพ่ชผักปีลื่อด้ภยั	จิำานิวนิ	50	ราย

‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมฟื้้� นฟูื้การผลิตนำ�าตาลมะพร้าวแท้ี่ เพ่�อพัฒนาเป็นแหล่งท่ี่องเทีี่�ยว 
 เชิงเกษตร
	 จัิงห้วัด้ส่มุทรส่งครามม่พ่�นิท่�เห้มาะส่มในิการปีลืู่กมะพร้าวซึึ่�งเป็ีนิพ่ชเศรษฐกิจิท่�ส่ำาคัญ 
แลื่ะอาช่พการทำาส่วนิมะพรา้วเป็ีนิอาช่พดั้�งเดิ้มขัองจัิงห้วัด้	โด้ยเกษตรกรจิะจิำาห้น่ิายผลื่ผลิื่ตทั�งในิรูปีขัอง 
ผลื่ส่ด้แลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์แปีรรูปี	ปัีจิจุิบันิเกษตรกรท่�ทำาอาช่พการทำานิำ�าตาลื่มะพร้าวลื่ด้ลื่งเน่ิ�องจิากรายได้้ไม่คุ้มค่า	 
ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้ส่มุทรส่งครามจึิงพัฒนิาศักยภาพด้้านิการจัิด้การส่วนิมะพร้าวให้้ได้้มาตรฐานิ 
แลื่ะส่นัิบส่นุินิให้้ชุมชนิม่ความพร้อมในิการปีรับตัวเพ่�อรองรับการท่องเท่�ยวตามวิถ่ึให้ม่	(New	Normal)	 
โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้แก่เกษตรกรในิ	3	อำาเภอ	ในิพ่�นิท่�จัิงห้วัด้ส่มทุรส่งคราม	ได้้แก่	อำาเภอเม่อง 
ส่มุทรส่งคราม	อัมพวา	แลื่ะอำาเภอบางคนิท่	รวม	200	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับความรู้การผลิื่ต 
นิำ�าตาลื่มะพร้าวแท้คุณภาพแลื่ะวัส่ดุ้ต้นิแบบ	จิำานิวนิ	200	ราย	ม่ความรู้การผลิื่ตนิำ�าตาลื่มะพร้าวแท้ในิรูปีแบบ 
ก้อนิ	ผง	แลื่ะไซึ่รัปี	จิำานิวนิ	40	 ราย	 ได้้รับการส่นัิบส่นุินิวัส่ดุ้/อุปีกรณ์ในิการแปีรรูปี	จิำานิวนิ	20	กลุ่ื่ม	 
แลื่ะจุิด้ผลิื่ตนิำ�าตาลื่มะพร้าวแท้พัฒนิาเป็ีนิแห้ล่ื่งท่องเท่�ยวเชิงเกษตร	จิำานิวนิ	5	จุิด้
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2.4.6.2 โคำรงการทีี่�ได้ำรับงบประมาณรายจำ่ายประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  งบกลาง รายการค่ำาใช้จ่ำายในการบรรเที่า แก้ไข้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้ำรับ 
  ผลกระที่บจำากการระบาดำข้องโรคำตดิำเช่�อไวรัส่โคำโรนา 2019 จำำานวน 2 โคำรงการ 

‹●› โคำรงการโรงเร่อนเพาะเห็ดำอัจำฉริยะ
	 การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ม่ผลื่กระทบ 
กับวิส่าห้กิจิชุมชนิฟาร์มเห็้ด้บ้านิด้งนิำ�าฉ่า	 ซึึ่�งด้ำาเนิินิการกิจิการ 
เพาะเห็้ด้โด้ยใช้แรงงานิขัองส่มาชิกแลื่ะคนิในิชุมชนิเป็ีนิห้ลัื่ก 
ในิการผลิื่ตก้อนิเช่�อเห็้ด้แลื่ะเปีิด้ด้อกเอง	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจิังห้วัด้ 
ส่ระบุร่จึิงต้องด้ำาเนิินิการต่อยอด้จิากกิจิกรรมเดิ้มขัองกลุ่ื่มท่�ได้้ 
ด้ำาเนิินิการอยู่ ก่อนิแล้ื่วแลื่ะพัฒนิาระบบการผลิื่ตให้้ทันิส่มัย 
ม่ปีระสิ่ทธิภาพ	 โด้ยม่เป้ีาห้มายถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่ส่มาชิก 
กลุ่ื่มวิส่ากจิิชุมชนิ	จิำานิวนิ	50	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกรได้้รับ 
ความรู้แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ต	จิำานิวนิ	50	ราย	แลื่ะม่โรงเร่อนิเพาะเห็้ด้ 
อัจิฉริยะส่ำาห้รับเป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้ขัองชุมชนิ	จิำานิวนิ	4	โรงเร่อนิ

‹●› โคำรงการส่่งเส่ริมการปลูกพ่ชเพ่�อเพิ�มศักยภาพ 
 การผลิตสิ่นค้ำาเกษตร 
	 จัิงห้วัด้ส่มุทรส่งครามเป็ีนิเม่องรองท่�ม่นัิกท่องเท่�ยวจิำานิวนิมากท่�มาพักค้างแลื่ะซ่ึ่�อขัองฝึาก 
จิำานิวนิมากในิช่วงวันิห้ยุด้	 แต่เม่�อม่การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	 2019	 ทำาให้้เกษตรกร 
ไม่ส่ามารถึจิำาห้น่ิายผลื่ผลิื่ตไม้ผลื่ได้้	ดั้งนัิ�นิ	เพ่�อเป็ีนิการบรรเทาปัีญห้าทางด้้านิการเกษตรทั�งระยะสั่�นิแลื่ะ
ระยะยาว	ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้ส่มุทรส่งครามจึิงส่่งเส่ริมการปีลูื่กพ่ชส่มุนิไพรท่�ม่ความจิำาเป็ีนิท่�ต้องใช้
บริโภคเป็ีนิพ่ชแซึ่มในิแปีลื่งไม้ผลื่	ทำาให้้เกิด้รายได้้ในิช่วง	3	-	4	เด่้อนิ	แลื่ะส่ามารถึปีลูื่กต่อเน่ิ�องได้้อ่กโด้ย
เก็บพันิธ์ุไว้ปีลูื่ก	แลื่ะส่่งเส่ริมการปีลูื่กทุเร่ยนิเป้ีนิพ่ชแซึ่มในิแปีลื่งไม้ผลื่อ่�นิๆ	เพ่�อให้้เป็ีนิแห้ล่ื่งเร่ยนิรู้	โด้ยม่
เป้ีาห้มาย	ถ่ึายทอด้ความรู้ให้้แก่เกษตรกร	จิำานิวนิ	50	ราย	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	เกษตรกร	จิำานิวนิ	50	ราย	
ได้้รับความรู้แลื่ะปัีจิจัิยการผลิื่ตในิการปีลูื่กพ่ชแซึ่มเพ่�อเพิ�มศักยภาพการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตร	
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2.4.7  โคำรงการแบ่งปันนำ�าใจำ เกษตรไที่ยสู้่ภัยโคำวิดำ – 19
	 	 จัิด้ซ่ึ่�อผลื่ผลิื่ตทางการเกษตร	 เช่นิ	 
ผักแลื่ะผลื่ไม้	 จิากเกษตรกรในิจัิงห้วัด้นินิทบุร่	 
ปีทุมธาน่ิ	นิครปีฐม	อุทัยธาน่ิ	ลื่ำาพูนิ	นิครราชส่่มา	 
แลื่ะจิังห้วัด้ส่ระแก้ว	 จิากงบปีระมาณขัอง 
กลุ่ื่มเพ่�อนิเฉลิื่มชัยท่�ให้้การส่นัิบส่นุินิแลื่ะได้้รับ 
จิากภาค่เคร่อข่ัายขัองส่ำานัิกงานิเกษตรจิังห้วัด้	 
แลื่ะภาคเอกชนิท่� ส่ นัิบส่ นุินิ สิ่นิ ค้า เกษตร	
ผลิื่ตภัณฑ์์แปีรรูปี	 ขันิม	 แลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์เคร่�องด่้�ม	 
เพ่�อส่นัิบส่นุินิการปีฏิิบัติงานิขัองบุคลื่ากรทางการแพทย์	 เจ้ิาห้น้ิาท่�ในิการดู้แลื่ผู้ป่ีวยติด้เช่�อไวรัส่ 
โคโรนิา	2019	ขัองโรงพยาบาลื่	ส่ถึานิท่�บริการฉ่ด้วัคซ่ึ่นิ	โรงครัวพระราชทานิในิส่มเด็้จิพระกนิิษฐาธิราชเจ้ิา	 
กรมส่มเด็้จิพระเทพรัตนิราชสุ่ด้าฯ	ส่ยามบรมราชกุมาร่	วัด้ปีทุมวนิารามราชวรวิห้าร	แลื่ะตู้ปัีนิสุ่ขัในิเขัต 
กรุงเทพมห้านิคร	ปีริมณฑ์ลื่	แลื่ะต่างจัิงห้วัด้	จิำานิวนิ	31	แห่้ง	รวม	49	ครั�ง

2.4.8  โคำรงการผลิตข้ยายต้นพันธ์ุฟื้า้ที่ะลายโจำร
	 	 รัฐบาลื่ส่นิับส่นุินิให้้ใช้พ่ชส่มุนิไพรฟ้าทะลื่ายโจิรบรรเทาอาการเจ็ิบป่ีวยขัองผู้ติด้เช่�อไวรัส่ 
โคโรนิา	 2019	 โด้ยเฉพาะผู้ติด้เช่�อท่�ม่อาการไม่รุนิแรงในิเบ่�องต้นิ	 กระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ 
จึิงได้้มอบห้มายให้้กรมส่่งเส่ริมการเกษตรจัิด้ทำาโครงการผลื่ิตขัยายต้นิพันิธ์ุฟ้าทะลื่ายโจิร	 เพ่�อส่่งเส่ริม 
ให้้แก่เกษตรกรแลื่ะปีระชาชนิโด้ยทั�วไปีใช้ฟ้าทะลื่ายโจิรเป็ีนิยาส่ามัญปีระจิำาบ้านิ	 โด้ยม่เป้ีาห้มาย 
ให้้ศูนิยป์ีฏิิบัติการ	ซึึ่�งเป็ีนิห้น่ิวยงานิส่่วนิกลื่างท่�ตั�งอยูใ่นิภูมิภาค	จิำานิวนิ	29	แห่้ง	ผลิื่ตต้นิพันิธ์ุฟ้าทะลื่ายโจิร	 
จิำานิวนิ	 2,000,000	 ต้นิ	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 ศูนิย์ปีฏิิบัติการ	 จิำานิวนิ	 29	 แห่้ง	 ผลิื่ตแลื่ะกระจิาย 
ต้นิพันิธ์ุฟ้าทะลื่ายโจิร	กว่า	1,900,000	ต้นิ	ส่ำาห้รับให้้บริการแก่เกษตรกรแลื่ะปีระชาชนิทั�วไปีท่�เข้ัามาใช้ 
บริการ	 แลื่ะส่่งให้้ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้เพ่�อแจิกจ่ิายให้้ศูนิย์เร่ยนิรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ต 
สิ่นิค้าเกษตรแลื่ะศูนิย์เคร่อข่ัายทั�ง	77	จัิงห้วัด้
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	 ด้ำาเนิินิงานิตามบทบาทภารกิจิในิการให้้บริการทางการเกษตร	 ส่นิับส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ขัององค์กร	 ซึึ่�งส่่งผลื่ให้้เกษตรกรม่อาช่พแลื่ะรายได้้ท่�มั�นิคง	 ม่คุณภาพช่วิตท่�ด่้	 แลื่ะพึ�งพาตนิเอง 
ได้้อย่างยั�งย่นิ	ดั้งน่ิ�

2.5.1  การให้คำวามช่วยเหล่อเกษตรกร
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรด้ำาเนิินิการช่วยเห้ล่ื่อ	 ดู้แลื่	 แลื่ะให้้บริการเกษตรกรด้้านิต่าง	 ๆ	 
พร้อมทั�งเร่งรัด้ด้ำาเนิินิการในิส่่วนิท่�เก่�ยวข้ัองเพ่�อให้้เกษตรกรได้้รับการช่วยเห้ล่ื่อแลื่ะบรรเทา 
ความเด่้อด้ร้อนิอย่างส่ะด้วกแลื่ะรวด้เร็ว	โด้ยร่วมด้ำาเนิินิการในิงานิ/โครงการ	ดั้งน่ิ�

2.5.1.1 การให้คำวามช่วยเหล่อเกษตรกรผู้ประส่บภัยพิบัติด้ำานพ่ช
	 	 ในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	เกิด้ภัยธรรมชาติต่าง	ๆ	จิำานิวนิ	7	ภัย	ได้้แก่	อุทกภัย	วาตภัย	 
ฝึนิแล้ื่งแลื่ะฝึนิทิ�งช่วง	 ศัตรูพ่ชแลื่ะโรคพ่ชระบาด้	 ช้างป่ีาทำาลื่ายพ่ชผลื่ทางการเกษตร	 อัคค่ภัย	 
แลื่ะด้ินิโคลื่นิทับถึม	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ด้ำาเนิินิการให้้ความช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรตามระเบ่ยบ/ 
มติคณะรัฐมนิตร่ท่�เก่�ยวข้ัอง	ดั้งน่ิ�
  ●	 ระเบ่ยบกระทรวงการคลัื่งว่าด้้วยเงินิทด้รองราชการเพ่�อช่วยเห้ล่ื่อผู้ปีระส่บภัยพิบัติ 
กรณ่ฉุกเฉินิ	 พ.ศ.	 2562	 แลื่ะห้ลื่ักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้ัอง	 โด้ยม่เกษตรกรท่�ปีระส่บภัยได้้รับความช่วยเห้ล่ื่อ	 
จิำานิวนิ	389,742	ราย	พ่�นิท่�ทำาการเกษตรได้้รับความเส่่ยห้าย	จิำานิวนิ	3,906,369	ไร่	วงเงินิให้้ความช่วยเห้ล่ื่อ	 
5,836,645,915	บาท
  ●	 มติคณะรัฐมนิตร่เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิการโครงการ	โด้ยกรมส่่งเส่ริมการเกษตรม่บทบาท 
ในิการดู้แลื่ระบบฐานิข้ัอมูลื่ทะเบ่ยนิเกษตรกรแลื่ะฐานิข้ัอมูลื่เกษตรกรผู้ปีระส่บภัยพิบัติด้้านิพ่ช	 
ส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิขัองพ่�นิท่�	ดั้งน่ิ�

  โคำรงการประกันภัยข้้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 30	 ม่นิาคม	 2564	 เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิโครงการปีระกันิภัย 
ข้ัาวนิาปีี	ปีีการผลิื่ต	2564/65	พ่�นิท่�เป้ีาห้มายเอาปีระกันิภัย	รวมจิำานิวนิ	46	ล้ื่านิไร่	ความคุ้มครอง	8	ภัย	 
ได้้แก่	 ภัยนิำ�าท่วม/ฝึนิตกห้นัิก	 ฝึนิทิ�งช่วง	 ลื่มพายุห้ร่อพายุใต้ ฝุ่ึนิ	 ภัยอากาศห้นิาว	 ลูื่กเห็้บ	 
ไฟไห้ม้	 ภัยจิากช้างป่ีา	 ศัตรูพ่ชแลื่ะโรคระบาด้	 
ผลื่การด้ำาเนิินิโครงการ	 ม่เกษตรกรเข้ัาร่วม	 
3,594,551	ราย	พ่�นิท่�	43,399,294.75	ไร่	ค่าเบ่�ย	 
3,840.58	 ล้ื่านิบาท	 ธนิาคารเพ่�อการเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์จ่ิายค่าสิ่นิไห้มทด้แทนิให้้เกษตรกร 
แล้ื่ว	84,021	ราย	พ่�นิท่�	908,905.29	ไร่	วงเงินิ	 
1,110.57	ล้ื่านิบาท

2.5 ผลการดำำาเนินงานในการส่นับส่นุนภารกิจำองค์ำกร
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  โคำรงการประกันภัยข้้าวโพดำเลี�ยงสั่ตว์ ปีการผลิต 2564/65
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 11	 พฤษภาคม	 2564	 เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิโครงการปีระกันิภัย 
ข้ัาวโพด้เล่ื่�ยงสั่ตว์	 ปีีการผลิื่ต	 2564/65	 พ่�นิท่�เป้ีาห้มายเอาปีระกันิภัย	 รวมจิำานิวนิไม่เกินิ	 2.86	 ล้ื่านิไร่	 
ความคุ้มครอง	8	 ภัย	 ได้้แก่	 ภัยนิำ�าท่วม/ฝึนิตกห้นัิก	ฝึนิทิ�งช่วง	ลื่มพายุห้ร่อพายุใต้ฝุ่ึนิ	 ภัยอากาศห้นิาว	 
ลูื่กเห็้บ	 ไฟไห้ม้	 ภัยจิากช้างป่ีา	 ศัตรูพ่ชแลื่ะโรคระบาด้	 ผลื่การด้ำาเนิินิโครงการฯ	 ม่เกษตรกรเข้ัาร่วม	 
96,620	 ราย	 พ่�นิท่�	 1,595,192.25	 ไร่	 ค่าเบ่�ย	 274.32	 ลื่้านิบาท	 ธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 
จ่ิายค่าสิ่นิไห้มทด้แทนิให้้เกษตรกรแล้ื่ว	2,528	ราย	พ่�นิท่�	18,069.17	ไร่	วงเงินิ	27.09	ล้ื่านิบาท

  โคำรงการเพิ�มประสิ่ที่ธิภาพการคำวบคุำมโรคำใบด่ำางมันส่ำาปะหลังแบบคำรอบคำลุม 
พ่�นทีี่�
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่� 	 25	 พฤษภาคม	 2564	 เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิโครงการ 
เพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการควบคุมโรคใบด่้างมันิส่ำาปีะห้ลัื่งแบบครอบคลุื่มพ่�นิท่�	 เพ่�อตัด้วงจิรการระบาด้ 
ขัองโรคใบด่้างมันิส่ำาปีะห้ลัื่ง	 โด้ยการทำาลื่ายต้นิมันิส่ำาปีะห้ลัื่งท่�เป็ีนิโรคครอบคลุื่มพ่�นิท่�ท่�พบการระบาด้	 
แลื่ะเพ่�อช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรท่�ได้้รับผลื่กระทบ	 พร้อมทั�งจัิด้ห้าท่อนิพันิธ์ุส่ะอาด้ให้้กับเกษตรกร	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	กำาจัิด้ต้นิมันิส่ำาปีะห้ลัื่งเป็ีนิโรคใบด่้างมันิส่ำาปีะห้ลัื่งได้้	จิำานิวนิ	65,440.64	ไร่	ในิพ่�นิท่�	 
28	จัิงห้วัด้	เกษตรกรได้้รับเงินิชด้เชยการทำาลื่ายต้นิมันิส่ำาปีะห้ลัื่งท่�เป็ีนิโรคใบด่้างในิพ่�นิท่�ระบาด้จิำานิวนิ	 
5,249	 ราย	 วงเงินิ	 141.35	 ล้ื่านิบาท	 แลื่ะเน่ิ�องจิากฤดู้กาลื่ผลิื่ตมันิส่ำาปีะห้ลัื่งไม่ส่อด้คล้ื่องกับ 
แผนิการใช้จ่ิายเงินิตามปีีงบปีระมาณ	 คณะรัฐมนิตร่จึิงได้้ม่มติขัยายระยะเวลื่าด้ำาเนิินิโครงการไปีถึึง 
เด่้อนิม่นิาคม	 2565	 เพ่�อส่นัิบส่นุินิท่อนิพันิธ์ุมันิส่ำาปีะห้ลัื่งส่ะอาด้ให้้กับเกษตรกรท่�ม่ความปีระส่งค์ 
ขัอรับท่อนิพันิธ์ุ	จิำานิวนิ	4,628	ราย	ในิพ่�นิท่�	21	จัิงห้วัด้	โด้ยส่ามารถึจัิด้ห้าท่อนิพันิธ์ุมันิส่ำาปีะห้ลัื่งส่ะอาด้ 
แลื่ะทนิทานิต่อโรคได้้	จิำานิวนิ	25.51	ล้ื่านิลื่ำา	ครอบคลุื่มพ่�นิท่�ปีลูื่ก	51,018	ไร่	
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2.5.1.2 การประกันภัยพ่ชผลเพ่�อช่วยเหล่อเกษตรกร
	 	 รัฐบาลื่ได้้กำาห้นิด้ให้้การปีระกันิภัยพ่ชผลื่เป็ีนิห้นึิ�ง 
ในิมาตรการส่ำาคัญท่�ใช้เป็ีนิเคร่�องม่อช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรในิการ 
จัิด้ระบบการเงินิ	 เพ่�อคุ้มครองต้นิทุนิการผลิื่ตเม่�อเกิด้ภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ	 คุ้มครองปีริมาณผลื่ผลิื่ตท่�ลื่ด้ตำ�าลื่ง	 แลื่ะคุ้มครอง 
ราคาผลื่ผลื่ิตท่�ผันิผวนิ	 ซึึ่�งจิะช่วยส่ร้างเส่ถ่ึยรภาพทางรายได้้ 
แลื่ะความมั�นิคงในิอาช่พให้้แก่เกษตรกร	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร 
ม่บทบาทในิการดู้แลื่ระบบฐานิข้ัอมูลื่ทะเบ่ยนิเกษตรกรแลื่ะ 
ฐานิข้ัอมูลื่เกษตรกรผู้ปีระส่บภัยพิบัติด้้านิพ่ช	ส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ขัองพ่�นิท่�ในิโครงการปีระกันิรายได้้	ดั้งน่ิ�

  โคำรงการประกันรายได้ำเกษตรกรผู้ปลูกข้้าวโพดำเลี�ยงสั่ตว์ ปี 2563/64
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 18	 สิ่งห้าคม	 2563	 
เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิโครงการปีระกันิรายได้้เกษตรกรผู้ปีลืู่กข้ัาวโพด้ 
เล่ื่�ยงสั่ตว์	ปีี	2563/64	วงเงินิ	1,912,210,245	บาท	เป้ีาห้มายเกษตรกร 
ท่�ขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรกับกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 แลื่ะแจ้ิงวันิ 
เพาะปีลูื่กตั�งแต่	1	มิถุึนิายนิ	2563		-	31	พฤษภาคม	2564		ผลื่ด้ำาเนิินิงานิ	 
ณ	 วันิท่�	 31	 มกราคม	 2565	 จัิด้ส่่งข้ัอมูลื่เกษตรกรให้้ธนิาคาร 
เพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตร	จิำานิวนิ	383,080	ครัวเร่อนิ	 
674,627	แปีลื่ง	พ่�นิท่�	6,482,180	ไร่	แลื่ะธนิาคารเพ่�อการเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตรโอนิเงินิชด้เชยส่่วนิต่างให้้เกษตรกร	จิำานิวนิ	
315,294	ครัวเร่อนิ	วงเงินิ	1,234.56	ล้ื่านิบาท

  โคำรงการประกันรายได้ำเกษตรกรผู้ปลูกมันส่ำาปะหลัง ปี 2563/64
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 18	 สิ่งห้าคม	 2563	 
เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิโครงการปีระกันิรายได้้เกษตรกรผู้ปีลูื่ก 
มันิส่ำาปีะห้ลัื่ง	 ปีี	 2563/64	 วงเงินิ	 9,789,981,798.40	 บาท	 
เป้ีาห้มายเกษตรกรท่� ขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรกับกรมส่่งเส่ริม 
การเกษตร	 แลื่ะแจ้ิงวันิเพาะปีลูื่กตั�งแต่	 1	 เมษายนิ	 2563	 -	 31	 
ม่นิาคม	 2564	 ซึึ่�งคณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 25	 ตุลื่าคม	 2564	 
ขัยายเวลื่าการแจ้ิงเพาะปีลูื่กเป็ีนิ	1	ตุลื่าคม	2562	-	31	ม่นิาคม	2564	 
ผลื่ด้ำาเนิินิงานิ	ณ	 วันิท่�	31	มกราคม	2565	 จัิด้ส่่งข้ัอมูลื่เกษตรกร 
ให้้ธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตร	 จิำานิวนิ	 623,930	 ครัวเร่อนิ	 919,303	 แปีลื่ง	 
พ่�นิท่�	8,961,637	ไร่	แลื่ะธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตรโอนิเงินิชด้เชยส่่วนิต่างให้้เกษตรกร	 
จิำานิวนิ	543,982	ครัวเร่อนิ	วงเงินิ	3,609,708,336.13	บาท
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  โคำรงการประกันรายได้ำเกษตรกรผู้ปลูกข้้าว ปี 2563/64 รอบทีี่� 1
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 3	 พฤศจิิกายนิ	 2563,	 
1	 ธันิวาคม	 2563	 แลื่ะ	 วันิท่�	 9	 ม่นิาคม	 2564	 เห็้นิชอบให้้ 
ด้ำาเนิินิโครงการปีระกันิรายได้้เกษตรกรผู้ปีลืู่กข้ัาว	 ปีี	 2563/64	 
รอบท่�	 1	 วงเงินิ	 50,646.27	 ล้ื่านิบาท	 เป้ีาห้มายเกษตรกร 
ท่�ขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรผู้ปีลืู่กข้ัาว	 ปีีการผลิื่ต	 2563/64	 รอบท่�	 1	 
กับกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 เกษตรกร 
เข้ัาร่วมโครงการ	 จิำานิวนิ	 4,688,946	 ครัวเร่อนิ	 พ่�นิท่�ปีลูื่ก	 
61,535,033	ไร่	แลื่ะธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์การเกษตร 
โอนิเงินิชด้เชยส่่วนิต่างให้้เกษตรกร	จิำานิวนิ	4,688,152	ครัวเร่อนิ	 
วงเงินิ	48,178.36	ล้ื่านิบาท

2.5.1.3 โคำรงการส่นับส่นุนค่ำาบริหารจัำดำการและพัฒนาคุำณภาพผลผลิตเกษตรกร 
  ผู้ปลูกข้้าว ปีการผลิต 2563/64
	 	 คณะรัฐมนิตร่ม่มติเม่�อวันิท่�	 3	 พฤศจิิกายนิ	 2563	 เห็้นิชอบให้้ด้ำาเนิินิโครงการส่นัิบส่นุินิ 
ค่าบริห้ารจิัด้การแลื่ะพัฒนิาคุณภาพผลื่ผลื่ิตเกษตรกรผู้ปีลืู่กข้ัาว	 ปีีการผลิื่ต	 2563/64	 วงเงินิ	 
56,093.63	ล้ื่านิบาท	เป้ีาห้มายเกษตรกรท่�ขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรผู้ปีลูื่กข้ัาวปีีการผลิื่ต	2564/65	รอบท่�	1	 
กับกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 จิำานิวนิ	 4.56	 ล้ื่านิครัวเร่อนิ	 ได้้รับเงินิช่วยเห้ล่ื่อไร่ลื่ะ	 1,000	 บาท	 
ครัวเร่อนิลื่ะไม่เกินิ	 20	 ไร่	 ห้ร่อครัวเร่อนิลื่ะไม่เกินิ	 20,000	 บาท	 ผลื่การด้ำาเนิินิการ	 เกษตรกรเข้ัาร่วม 
โครงการ	จิำานิวนิ	4,689,514	ครัวเร่อนิ	พ่�นิท่�ปีลูื่ก	61,522,053	ไร่	ธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ 
การเกษตรโอนิเงินิให้้เกษตรกร	จิำานิวนิ	4,694,892	ราย	วงเงินิ	53,804.46	ล้ื่านิบาท

2.5.1.4 การฟื้้� นฟูื้พ่�นทีี่�การเกษตรจำากอุที่กภัย
	 	 การเกิด้อุทกภัยในิพ่�นิท่�ภาคใต้ในิ	 9	 จัิงห้วัด้	 ช่วงเด่้อนิพฤศจิิกายนิ	 -	 ธันิวาคม	 2563	 
ทำาให้้พ่�นิท่�การเกษตรได้้รับความเส่่ยห้าย	 ซึึ่�งจิะทำาให้้เกิด้การระบาด้ขัองโรคพ่ชเน่ิ�องจิากส่ภาพอากาศ 
แลื่ะดิ้นิม่ความช่�นิสู่ง	 จึิงได้้จัิด้ทำาโครงการฟ้�นิฟูพ่�นิท่�การเกษตร	 (พ่ชส่วนิ)	 โด้ยใช้เช่�อราไตรโคเด้อร์	 
ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	ผลิื่ตแลื่ะส่นัิบส่นุินิเช่�อราไตรโคเด้อร์มา	จิำานิวนิ	104,400	กิโลื่กรัม	ส่นัิบส่นุินิให้้เกษตรกร 
นิำาไปีใช้ในิพ่�นิท่�การเกษตรท่�ปีระส่บอุทกภัย	จิำานิวนิ	104,400	ไร่	ในิ	9	จัิงห้วัด้	
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2.5.2  การประชาสั่มพันธ์
	 	 ส่ร้างการรับรู้อย่างม่ปีระส่ิทธิภาพด้้วยการบริห้ารจิัด้การขั้อมูลื่ข่ัาวส่ารอย่างเป็ีนิระบบ 
ในิงานิส่่งเส่ริมการเกษตรทุกระดั้บ	 เพ่�อเส่ริมส่ร้างความเข้ัาใจิให้้กับเจ้ิาห้น้ิาท่�แลื่ะเกษตรกร	 ทำาให้้เกิด้ 
การรับรู้	แลื่ะส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิส่่งเส่ริมการเกษตร

2.5.2.1 การส่ร้างการรับรู้ข้้อมูลข่้าวส่ารงานส่่งเส่ริมการเกษตร
	 	 ด้ำาเนิินิการบรหิ้ารจิดั้การปีระเด้น็ิปีระชาส่มัพันิธ์ผ่านิคณะทำางานิปีระชาส่มัพันิธ์เพ่�อกำาห้นิด้ 
ปีระเด็้นิส่่�อส่ารเอกภาพส่อด้คล้ื่องกับนิโยบาย	 ทิศทางการด้ำาเนิินิงานิ	 แลื่ะผลื่การด้ำาเนิินิงานิส่่งเส่ริม 
การเกษตร	 โด้ยม่ห้น่ิวยงานิในิส่่วนิภูมิภาคกำาห้นิด้ปีระเด็้นิปีระชาสั่มพันิธ์	 เน้ินิการนิำานิโยบายไปีสู่่ 
การปีฏิิบัติ	 การทำางานิเชิงบูรณาการส่ร้างเคร่อข่ัาย	 การปีระยุกต์ใช้เทคโนิโลื่ย่ท่�เห้มาะส่มในิแต่ลื่ะพ่�นิท่�	 
การเช่�อมโยงตลื่าด้	 ตัวอย่างความส่ำาเร็จิขัองเกษตรกรแลื่ะชุมชนิ	 โด้ยเผยแพร่ผ่านิส่่�อมวลื่ชนิท้องถิึ�นิ 
แลื่ะส่่�อออนิไลื่น์ิเป็ีนิห้ลัื่ก	 โด้ยม่ช่องทางการเผยแพร่	 เช่นิ	 ส่่�อมวลื่ชนิกระแส่ห้ลัื่ก	 ได้้แก่	 ส่่�อโทรทัศน์ิ	 
ส่่�อวิทย	ุส่่�อสิ่�งพิมพ์	ส่่�อออนิไลื่น์ิ	ช่องทางออนิไลื่น์ิขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ได้้แก่	Facebook	Fanpage	 
ปีระชาสั่มพันิธ์	กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	Line	Official	Account	ข่ัาวส่่งเส่ริมการเกษตร	(@doae.news)	 
YouTube	Channel	DOAE	live	Website	แลื่ะศูนิยข่์ัาวส่่งเส่ริมการเกษตร	(https://doaenews.doae. 
go.th)	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ส่ามารถึผลิื่ตแลื่ะเผยแพร่ข้ัอมูลื่ข่ัาวส่ารส่่งเส่ริมการเกษตร	 
จิำานิวนิ	11,941	ครั�ง
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2.5.2.2 การผลิตและเผยแพร่ส่่�อถุ่ายที่อดำคำวามรู้ที่างการเกษตร
	 	 ผลิื่ตแลื่ะเผยแพร่ส่่�อถ่ึายทอด้ความรู้ทางการเกษตรตามความต้องการกับกลุ่ื่มเป้ีาห้มาย	 
เพ่�อปีระโยชน์ิต่อการพัฒนิาอาช่พขัองเกษตรกร	 รวมทั�งส่นัิบส่นุินิการปีฏิิบัติงานิขัองเจ้ิาห้น้ิาท่�ส่่งเส่ริม 
การเกษตร	ผ่านิช่องทางการส่่�อส่ารท่�ห้ลื่ากห้ลื่าย	ได้้แก่
  ● ส่่�อสิ่�งพิัมพ์ั	 เช่นิ	 วารส่ารส่่งเส่ริมการเกษตร	 เอกส่ารคำาแนิะนิำาความรู้ทางการเกษตร	 
แลื่ะแผ่นิพับความรู้ทางการเกษตร

  ● ส่่�อโทัรทััศึน์	เช่นิ	ส่ารคด่้ความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ิ	รายการ	“เกษตรมิติให้ม่”	 
เผยแพร่ในิรายการข่ัาวเช้าไทยรัฐ	ทางไทยรัฐท่ว่	ช่อง	32	HD	แลื่ะรับชมย้อนิห้ลัื่งได้้ท่�	Facebook	Fanpage	:	 
เกษตรมิติให้ม่	แลื่ะ	Youtube	:	กลุ่ื่มพัฒนิาส่่�อส่่งเส่ริมการเกษตร	กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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  ● ส่่�อดิีจิัทััล	 เช่นิ	แอนิิเมชันิความรู้ทางการเกษตรผ่านิส่่�อโซึ่เช่ยลื่ม่เด่้ย	รายการ	“รอบรู้	 
รอบด้้านิการเกษตร”	เผยแพร่ผ่านิ	Facebook	Fanpage	:	รอบรู้	รอบด้้านิการเกษตร	แลื่ะ	Youtube	:	 
กลุ่ื่มพัฒนิาส่่�อส่่งเส่ริมการเกษตร	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 แลื่ะคลิื่ปีวิด่้โอความรู้การเกษตร	 รายการ	 
Do	it	From	Home	กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	เผยแพร่ผ่านิ	Facebook	Fanpage	:	Do	it	From	Home	 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 รวมทั�งการผลิื่ตชุด้ความรู้ส่่�อส่่งเส่ริมการเกษตรเพ่�อส่นัิบส่นุินิการด้ำาเนิินิงานิ 
ปีระเภท		Infographic	แลื่ะ	Motion	Graphic	แลื่ะว่ดิ้ทัศน์ิส่นัิบส่นุินิกิจิกรรม/โครงการ

  ● ส่่�อวิทัยุ เช่นิ	 รายการวิทยุ	 1,170	 เทปี	 ส่ปีอตแลื่ะส่ารคด่้ความรู้ทางการเกษตร	 
แลื่ะส่่�อเส่่ยง	เผยแพร่ผ่านิส่ถึาน่ิวิทยุกระจิายเส่่ยงเพ่�อการเกษตร	AM	1386	KHz.	เว็บไซึ่ต์วิทยุออนิไลื่น์ิ	 
www.am1386.com	รวมทั�ง	ส่ถึาน่ิวิทยุเคร่อข่ัาย	ควบคู่ไปีกับการเผยแพร่ผ่านิ	Facebook	:	am1386	 
ส่ถึาน่ิวิทยุเพ่�อการเกษตร	แลื่ะ	Youtube	:	AM1386	Radio
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2.5.2.3 การรวบรวมจัำดำเก็บที่รัพยากรส่ารส่นเที่ศองค์ำคำวามรู้ข้้อมูลข่้าวส่าร 
  ด้ำานการเกษตร
	 	 จัิด้เก็บข้ัอมูลื่ข่ัาวส่ารตามลัื่กษณะการใช้งานิขัองผู้รับบริการเพ่�อเข้ัาถึึงกลุ่ื่มเป้ีาห้มาย 
ได้้ครอบคลุื่มทั�วถึึง	 โด้ยผ่านิส่่�อออนิไลื่น์ิ/ส่่�อโซึ่เช่ยลื่ม่เด่้ย	 เช่นิ	https://esc.doae.go.th	Facebook	 :	 
https://www.facebook.com/esc.agri.ext	YouTube	Channel	:	https://www.youtube.com/ 
ศูนิย์วิทยบริการเพ่�อส่่งเส่ริมการเกษตร	 Twitter	 :	 https://twitter.com/kasetservice	 ห้้องส่มุด้ 
อิเล็ื่กทรอนิิกส์่	http://library.doae.go.th	แลื่ะระบบ	Digital	Signage

2.5.2.4 การประชาสั่มพันธ์ในต่างประเที่ศ
	 	 งานิ	The	International	Horticultural	Expo	(EXPO	2022	Floriade	Almere)	ครั�งท่�	7	 
จิะจัิด้ขึั�นิระห้ว่างวันิท่�	 14	 เมษายนิ	2565	 -	 วันิท่�	 9	 ตุลื่าคม	2565	ณ	 เม่อง	Almere	 ราชอาณาจัิกร 
เนิเธอร์แลื่นิด์้	วัตถุึปีระส่งค์ขัองการจัิด้งานิเพ่�อส่ร้างแรงบันิด้าลื่ใจิให้้ผู้เข้ัาชมงานิ	ให้้ด้ำาเนิินิช่วติท่�เป็ีนิมิตร 
กับสิ่�งแวด้ล้ื่อมมากขึั�นิ	แลื่ะม่ช่วิตท่�ม่สุ่ขัภาพด่้ขึั�นิ	ปีระเทศไทยเข้ัาร่วมงานิภายใต้แนิวคิด้	TRUST	Thailand	 
เพ่�อแส่ด้งถึึงภาพลัื่กษณ์ขัองปีระเทศไทย	 การส่ร้างความเช่�อมั�นิในิด้้านิการเกษตร	 อาห้าร	 วัฒนิธรรม 
แลื่ะการทอ่งเท่�ยว	ซึึ่�งในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.2564	เป็ีนิการเตร่ยมการด้ำาเนิินิการแลื่ะบรหิ้ารจิดั้การโครงการ	 
โด้ยได้้ม่ส่ำานัิกงานิ	 EXPO	 2022	 Floriade	 Almere	 ตั�งอยู่ท่� 
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ทำาห้น้ิาท่�ปีระส่านิงานิติด้ต่อกับ	Floriade
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2.5.3  การเพิ�มประสิ่ที่ธิภาพองค์ำกรและการปรับวิธีการที่ำางานสู่่ New Normal

2.5.3.1 งานพัฒนาองค์ำกรและบุคำลากร
	 	 ในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	กรมส่่งเส่ริมการเกษตร 
ม่แผนิพัฒนิาแลื่ะยกระด้ับศักยภาพบุคลื่ากร	 เน้ินิการเร่ยนิรู้ 
แบบผส่มผส่านิ	 (Blended	 Learning)	 เพ่�อให้้บุคลื่ากรทุกระดั้บ 
ม่ความพร้อมในิการปีฏิิบัติงานิตามบทบาทห้น้ิาท่�	 ส่อด้คล้ื่องกับ 
ภารกิจิขัองห้นิ่วยงานิ	 รวมทั�งส่ามารถึรับม่อต่อส่ถึานิการณ์ 
ท่�เปีล่ื่�ยนิแปีลื่งในิปัีจิจุิบันิ	 ม่การบูรณาการกับภาคส่่วนิท่�เก่�ยวข้ัอง	 
แลื่กเปีล่ื่�ยนิเร่ยนิรู้โด้ยใช้เทคโนิโลื่ย่ดิ้จิิทัลื่	เพ่�อปีรับเปีล่ื่�ยนิพฤติกรรม 
การทำางานิสู่่ความเป็ีนิปีกติให้ม่	(New	Normal)	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
ในิช่วงไตรมาส่ท่�	1	แลื่ะ	2	ส่ามารถึพัฒนิาบุคลื่ากรได้้ตามรูปีแบบ 
แลื่ะเป้ีาห้มายท่�กำาห้นิด้ไว้อยา่งม่ปีระสิ่ทธิภาพ	ห้ลัื่งจิากนัิ�นิ	ส่ถึานิการณ์การแพร่ระบาด้ขัองโรคตดิ้เช่�อไวรัส่ 
โคโรนิา	 2019	 (COVID-19)	 ระลื่อกให้ม่	 ทำาให้้ต้องปีรับเปีล่ื่�ยนิรูปีแบบการฝึึกอบรมทุกห้ลัื่กสู่ตร	 
ท่�กำาห้นิด้ไว้ในิไตรมาส่ท่�	3	-	4	เป็ีนิรูปีแบบออนิไลื่น์ิ	(Online	Training)	แต่ยังคงความเข้ัมข้ันิขัองเน่ิ�อห้า 
วิชาการต่าง	ๆ 	แลื่ะใช้รูปีแบบการพัฒนิาอ่�นิ	ๆ 	ร่วมด้้วย	เช่นิ	การส่อนิงานิ	(Coaching)	การฝึึกปีฏิิบัติงานิ 
ไปีพร้อมการทำางานิจิริง	(On	the	Job	Training)	เป็ีนิต้นิ	โด้ยห้ลัื่กสู่ตรท่�จัิด้โด้ยกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
จิำานิวนิ	43	ห้ลัื่กสู่ตร	เจ้ิาห้น้ิาท่�ได้้รับการอบรม	จิำานิวนิ	4,546	คนิ	แลื่ะห้ลัื่กสู่ตรท่�จัิด้โด้ยห้น่ิวยงานิภายนิอก	 
จิำานิวนิ	 8	 ห้ลัื่กสู่ตร	 เจ้ิาห้น้ิาท่�ได้้รับการอบรม	 จิำานิวนิ	 524	 คนิ	 นิอกจิากน่ิ�	 ม่การเร่ยนิรู้ด้้วยตนิเอง 
ผ่านิระบบอิเล็ื่กทรอนิิกส์่ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	(DOAE	e-Learning)	จิำานิวนิ	1,383	คนิ
	 	 ส่ำาห้รับการเตร่ยมความพร้อมให้้เจ้ิาห้น้ิาท่�กลุ่ื่มคนิรุ่นิให้ม่ให้้ม่ความส่ามารถึในิการบริห้าร 
จัิด้การตนิเองเม่�อต้องเผชิญส่ถึานิการณ์การเปีล่ื่�ยนิแปีลื่ง	ได้้ด้ำาเนิินิการจิดั้ฝึึกอบรมห้ลัื่กสู่ตร	“นัิกบริห้าร 
ส่่งเส่ริมการเกษตร	 ระดั้บต้นิ	 (นิส่ต.)	 แลื่ะห้ลื่ักสู่ตรนัิกบริห้ารส่่งเส่ริมการเกษตร	 ระดั้บกลื่าง	 (นิส่ก.)	 
ซึึ่�งได้้รับการรับรองห้ลื่ักสู่ตรเท่ยบเท่ากับห้ลัื่กสู่ตรนัิกบริห้ารการพัฒนิาการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์ 
ขัองกระทรวงเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	 ซึึ่�งผู้ผ่านิการอบรมห้ลัื่กสู่ตรนัิกบริห้ารส่่งเส่ริมการเกษตร	 ระดั้บต้นิ	 
(นิส่ต.)	จิะได้้รับเข็ัมวิทยฐานิะ	“ส่่งเส่ริมการเกษตรทักษพัฒน์ิ”	แลื่ะห้ลัื่กสู่ตรนัิกบริห้ารส่่งเส่ริมการเกษตร	 
ระดั้บกลื่าง	 (นิส่ก.)	 จิะได้้รับเข็ัมวิทยฐานิะ	 “ส่่งเส่ริมการเกษตรวิชชาบูรณ์”	 ถ่ึอเป็ีนิความภาคภูมิใจิ 
ขัองผู้ผ่านิการฝึึกอบรมห้ลัื่กสู่ตรนัิกบริห้ารขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตรเป็ีนิอย่างมาก
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2.5.3.2 บุคำคำลและหน่วยงานดีำเด่ำน ประจำำาปี 2564
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้พิจิารณาเห็้นิว่า	 บุคลื่ากรแลื่ะห้น่ิวยงานิเป็ีนิกลื่ไกส่ำาคัญ 
ในิการขัับเคล่ื่�อนิงานิส่่งเส่ริมการเกษตรในิพ่�นิท่�	 ดั้งนัิ�นิ	 เพ่�อเป็ีนิการพัฒนิาบุคลื่ากร	ส่นัิบส่นุินิการส่ร้าง 
นัิกส่่งเส่ริมการเกษตรแลื่ะห้น่ิวยงานิให้้ส่ามารถึทำางานิตามบทบาทห้น้ิาท่�ให้้เกิด้ผลื่ส่ำาเร็จิ	ม่การบริห้ารงานิ 
ในิห้น่ิวยงานิอย่างม่ปีระสิ่ทธิภาพ	 อ่กทั�งส่ร้างขัวัญกำาลัื่งใจิแลื่ะแรงจูิงใจิในิการปีฏิิบัติงานิให้้บุคคลื่ 
แลื่ะห้น่ิวยงานิท่�ม่ผลื่การปีฏิิบัติงานิด่้เด่้นิ	ให้้ได้้รับการยกยอ่ง	เผยแพร่เก่ยรติคุณ	ตลื่อด้จินิเกิด้ความภาคภูมิใจิ 
ในิการปีฏิิบัติงานิส่่งเส่ริมการเกษตร	จึิงได้้คัด้เล่ื่อกบุคคลื่แลื่ะห้น่ิวยงานิด่้เด่้นิ	ปีระจิำาปีี	2564	ดั้งน่ิ�

● กลุ่มบุคำคำลดีำเด่ำน 

เกษตรตำาบลดีีเด่ีน รางวัลื่ชนิะเลิื่ศ	
นิายอาห้มาด้	มณ่ห้ลื่ำาส่�ะ	นัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตรชำานิาญการ	 
ส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอเว่ยงส่ระ	จัิงห้วัด้สุ่ราษฎร์ธาน่ิ
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 การขัับเคล่ื่�อนิการด้ำาเนิินิงานิส่่งเส่ริมกลุ่ื่มแปีลื่งให้ญ่ทุเร่ยนิ	ตำาบลื่บ้านิส้่อง	 

อำาเภอเว่ยงส่ระ	จัิงห้วัด้สุ่ราษฎร์ธาน่ิ
2.	 การขัับเคล่ื่�อนิวิส่าห้กิจิชุมชนิต้นิแบบ	:	วิส่าห้กิจิชุมชนิกลุ่ื่มเล่ื่�ยงห้มูห้ลุื่มบ้านิส่วนิกล้ื่วย		
3.	 การขัับเคล่ื่�อนิงานิส่่งเส่ริมการเกษตรแบบผส่มผส่านิ	อำาเภอเว่ยงส่ระ

เกษตรตำาบลดีีเด่ีน รางวัลื่ชนิะเลิื่ศ	
นิายสิ่ทธิเด้ช	โส่ภา	เกษตรอำาเภอ	(นัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตรชำานิาญการพิเศษ)	 
ส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอเช่ยงคานิ	จัิงห้วัด้เลื่ย
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 โครงการระบบส่่งเส่ริมการเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่ข้ัาว	ปีี	2561	ตำาบลื่นิาซ่ึ่าว	 

อำาเภอเช่ยงคานิ
2.		 การพัฒนิาระบบส่่งเส่ริมการเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่มะม่วง	ตำาบลื่บุฮม	ปีี	2562
3.	 โครงการส่านิพลัื่งปีระชารัฐเพ่�อส่นัิบส่นุินิการปีลูื่กข้ัาวโพด้ห้ลัื่งฤดู้ทำานิา	ปีี	2561/2562

นักส่่งเส่ริมการเกษตรระดัีบจัังห้วัดีดีีเด่ีน รางวัลื่ชนิะเลิื่ศ	
นิายดุ้รงค์รัตน์ิ	 พยุห้กฤษ	 นัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตรชำานิาญการ	 กลุ่ื่มส่่งเส่ริม 
แลื่ะพัฒนิาการผลิื่ต	ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้ระนิอง
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 โครงการยกระดั้บการผลิื่ตสิ่นิค้าท่�เป็ีนิอัตลัื่กษณ์แลื่ะเห้มาะส่มกับศักยภาพพ่�นิท่� 

ขัองภาค	ปีี	2563
2.		 โครงการระบบส่่งเส่ริมการเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่	ปีระจิำาปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2563
3.	 โครงการเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตพ่ชเศรษฐกิจิ	 กิจิกรรมส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการผลิื่ต

ทุเร่ยนิแลื่ะมังคุด้คุณภาพ	ตามแผนิปีฏิิบัติราชการขัองจัิงห้วัด้ระนิอง	ปีี	2561

รายงานประจำำาปี 2564
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นักส่่งเส่ริมการเกษตรส่่วนกลางดีีเด่ีน รางวัลื่ชนิะเลิื่ศ	
นิางพิมพ์สิ่ร่	ห้อสุ่วรรณานินิท์	นัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตรชำานิาญการ	 
กลุ่ื่มพัฒนิาแม่บ้านิเกษตรกรแลื่ะเคห้กิจิเกษตร	กองพัฒนิาเกษตรกร
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 การพัฒนิาเกษตรกรรุ่นิให้ม่ให้้เป็ีนิ	Young	Smart	Farmer
2.	 การด้ำาเนิินิงานิศูนิย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นิให้ม่
3.	 การพัฒนิาผู้ปีระกอบการเกษตรรุ่นิให้ม่

เจ้ัาห้น้าทีั�ปฏิิบัติงานส่นับส่นุนดีีเด่ีน	รางวัลื่ชนิะเลิื่ศ	
นิางส่าวณฐัธิด้า	กิ�มแก้ว	เจ้ิาพนัิกงานิธรุการปีฏิิบัติงานิส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอกระแส่ส่นิิธ์ุ	 
จัิงห้วัด้ส่งขัลื่า
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 การด้ำาเนิินิงานิร่�อถึอนิบ้านิพักเร่อนิแถึว	2	ห้้องนิอนิ	3	ยูนิิต	แลื่ะบ้านิพักเกษตร	

ตำาบลื่เกาะให้ญ่	ขัองส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอกระแส่สิ่นิธ์ุ
2.	 การเบิกจ่ิายงบปีระมาณแลื่ะการจัิด้ซ่ึ่�อจัิด้จ้ิาง
3.	 การปีรับปีรุงภูมิทัศน์ิแลื่ะกิจิกรรม	5	ส่

ประเภทัเกษตรตำาบลดีีเด่ีน (พันักงานราชิการ) รางวัลื่ชนิะเลิื่ศ	
ว่าท่�	ร.ต.ห้ญิงพัทธ์ธ่รา	ศร่ส่วรรยา	ตำาแห้น่ิงนัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตร	 
กลุ่ื่มงานิบริห้ารทั�วไปี	ส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอปีากเกร็ด้จัิงห้วัด้นินิทบุร่	
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 การส่ร้างกลุ่ื่มยุวเกษตรกรต้นิแบบอำาเภอปีากเกร็ด้	จัิงห้วัด้นินิทบุร่
2.	 การยกระดั้บสิ่นิค้าผลื่ผลิื่ตเกษตรขัองกลุ่ื่มแม่บ้านิเกษตรกร	
3.	 การพัฒนิาศักยภาพวิส่าห้กิจิชุมชนิสู่่การเป็ีนิผู้ปีระกอบการในิระดั้บท่�สู่งขึั�นิ

● หน่วยงานดีำเด่ำน 

รางวัลชินะเลิศึ	ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้ราชบุร่
ผลงานดีีเด่ีน
1.	 การส่่งเส่ริมการเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่สั่บปีะรด้ผลื่ส่ด้	ตำาบลื่บ้านิบึง	อำาเภอบ้านิคา	จัิงห้วัด้ราชบุร่
2.	 การส่่งเส่ริมตลื่าด้สิ่นิค้าเกษตรปีลื่อด้ภัย	จัิงห้วัด้ราชบุร่
3.	 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้ำาริบ้านิบ่อห้ว่	อำาเภอส่วนิผึ�ง	จัิงห้วัด้ราชบุร่
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2.5.3.3 พัฒนาระบบการที่ำางานส่่งเส่ริมการเกษตร
	 	 ปีรับระบบการส่่งเส่รมิการเกษตรในิรปูีแบบ	e	-	Extension	 
ใช้เวท่ตามระบบส่่งเส่ริมการเกษตรเป็ีนิกลื่ไกห้ลัื่กในิการเช่�อมโยง 
การทำางานิระห้ว่างห้น่ิวยงานิส่่วนิกลื่างกับห้น่ิวยงานิในิส่่วนิภูมิภาค	 
ตั�งแต่วางแผนิการด้ำาเนิินิงานิ	การขัับเคล่ื่�อนิงานิ	การกำากับติด้ตาม	 
ได้้ใช้เทคโนิโลื่ยก่ารส่่�อส่ารด้ำาเนิินิการผ่านิระบบ	Video	Conference	 
แอพพลิื่เคชั�นิต่าง	 ๆ	 เช่นิ	 การปีระชุมแบบออนิไลื่น์ิผ่านิโปีรแกรม	 
Zoom	Meeting	เพ่�อแก้ปัีญห้าการปีฏิิบัติงานิขัองพ่�นิท่�

2.5.3.4 พัฒนาเที่คำโนโลยีและนวัตกรรมที่างด้ำานดิำจิำทัี่ล
	 	 ส่นัิบส่นุินิการปีฏิิบัติงานิขัองเจ้ิาห้น้ิาท่�แลื่ะการให้้บริการ	 โด้ยใช้ปีระโยชน์ิจิากฐานิข้ัอมูลื่ 
ทะเบ่ยนิเกษตรกร	ขัอ้มูลื่เชิงพ่�นิท่�	แลื่ะฐานิขัอ้มูลื่อ่�นิ	ๆ 	มาเช่�อมโยง	วเิคราะห้	์แลื่ะปีระยกุต์ใช้ในิงานิส่่งเส่รมิ 
การเกษตร	 ซึึ่�งในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ได้้ปีรับวิธ่การทำางานิสู่่ความปีกติให้ม่	 (New	 Normal)	 
เพ่�อพัฒนิากรมส่่งเส่ริมการเกษตรสู่่การเป็ีนิ	 Digital	 DOAE	 เพ่�อให้้ส่ามารถึขัับเคล่ื่�อนิงานิแลื่ะรองรับ 
ส่ถึานิการณ์การเปีล่ื่�ยนิแปีลื่งได้้	ดั้งน่ิ�

  ระบบแผนทีี่�เกษตรเพ่�อการบริหารจัำดำการเชิงรุก (Agri-MAP)
	 	 ระบบให้้บริการข้ัอมูลื่พ่�นิฐานิเชิงพ่�นิท่�ด้้านิการเกษตรขัองห้น่ิวยงานิในิกระทรวงเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์	ส่ำาห้รับใช้ในิการวางแผนิการบริห้ารจัิด้การพ่�นิท่�การเกษตรให้้ส่อด้คล้ื่องกับส่ภาพความเห้มาะส่ม 
ขัองปัีจิจัิยการผลิื่ตแลื่ะการตลื่าด้ในิพ่�นิท่�	เกษตรกรส่ามารถึ 
นิำาไปีใช้เป็ีนิเคร่�องม่อในิการปีรับเปีล่ื่�ยนิพ่�นิท่�ปีลูื่กพ่ช 
เศรษฐกิจิให้้ตรงตามศักยภาพพ่�นิท่�	พร้อมผลื่การวิเคราะห์้ 
ข้ัอมูลื่ด้้านิการเกษตรในิรูปีแบบส่ถิึติ	กราฟ	แลื่ะการแส่ด้ง 
เชิงแผนิท่�	 ใช้เป็ีนิแนิวทางในิการลื่ด้ต้นิทุนิการผลื่ิต 
แลื่ะเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพในิการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตร

  ระบบบริการข้้อมูลแผนทีี่�ส่่งเส่ริมการเกษตร (SSMAP)
	 	 ระบบคลัื่งข้ัอมูลื่แผนิท่�ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ท่�ส่ามารถึนิำาข้ัอมูลื่แผนิท่�มาปีระมวลื่ผลื่	 
วิเคราะห้์ข้ัอมูลื่การเกษตร	 ทำาให้้ทราบศักยภาพแปีลื่งเพาะปีลืู่ก	 ม่ปีระโยชนิ์ต่อทั�งเกษตรกร	 เจ้ิาห้น้ิาท่�	 
แลื่ะผู้ปีระกอบการ	โด้ยเกษตรกรส่ามารถึตรวจิส่อบพ่�นิท่�เพาะปีลูื่ก 
ขัองตนิเองได้้จิากข้ัอมูลื่	เช่นิ	ชั�นิความเห้มาะส่มขัองดิ้นิต่อการปีลูื่ก 
พ่ชเศรษฐกิจิ	 แลื่ะเจ้ิาห้น้ิาท่�ส่่งเส่ริมการเกษตรส่ามารถึวิเคราะห้ ์
พ่�นิท่�เพาะปีลูื่กในิพ่�นิท่�รับผิด้ชอบขัองตนิเองเพ่�อวางแผนิส่่งเส่ริม 
การเกษตรท่�เห้มาะส่ม	แลื่ะผู้ปีระกอบการเกษตรม่ขัอ้มูลื่แห้ลื่ง่เพาะปีลูื่ก 
พ่ชจิากการขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรกรเพ่�อรวบรวมสิ่นิค้าเกษตรได้้
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  ระบบฐานข้้อมูลการจำำาหน่ายพ่ชพันธ์ุดีำ
	 	 เพิ�มช่องทางการติด้ต่อให้้เกษตรกร	 ผู้ปีระกอบการ 
ทางการเกษตร	แลื่ะผู้ท่�ส่นิใจิส่ามารถึเข้ัาถึึงแห้ล่ื่งพ่ชพันิธ์ุด่้ได้้อย่าง 
ส่ะด้วกยิ�งขึั�นิ	 เปีร่ยบเส่ม่อนิม่เมนูิแส่ด้งพ่ชพันิธ์ุด่้ท่�ม่คุณภาพ	 
ม่มาตรฐานิ	แลื่ะราคาท่�เห้มาะส่ม	โด้ยผู้ท่�ส่นิใจิส่ามารถึเล่ื่อกห้าชนิิด้ 
พ่ชท่�ต้องการ	แลื่ะส่ามารถึทำาการสั่�งซ่ึ่�อ/สั่�งจิองพ่ชพันิธ์ุด่้ผ่านิระบบ 
ออนิไลื่น์ิได้้	อ่กทั�งยังส่ามารถึเข้ัาไปีศึกษาห้าความรู้เก่�ยวกับพ่ชพันิธ์ุด่้	 
เช่นิ	การปีลูื่ก	การดู้แลื่รักษา	การผลิื่ตขัยาย	เป็ีนิต้นิ	

  แอพพลิเคำชั�น “Farmbook” ส่มุดำที่ะเบียนเกษตรกรดิำจิำทัี่ล
	 	 พัฒนิาขึั�นิเพ่�ออำานิวยความส่ะด้วกแก่เกษตรกร 
ท่�ขึั�นิทะเบ่ยนิเกษตรผู้ปีลืู่กพ่ขัไว้แล้ื่วกับกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 
ส่ามารถึปีรับปีรุงข้ัอมูลื่การเพาะปีลูื่กได้้ด้้วยตนิเองโด้ยไม่ต้อง 
เดิ้นิทางไปีติด้ต่อเจ้ิาห้น้ิาท่�ท่�ส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอ	 ม่ฟังก์ชันิ 
การใช้งานิท่�ครอบคลุื่มเส่ม่อนิการด้ำาเนิินิการแจ้ิงปีรับปีรุง 
แลื่ะตรวจิส่อบขั้อมูลื่ท่�ส่ำานัิกงานิเกษตรอำาเภอ	 แลื่ะยังส่ามารถึ 
ตรวจิส่อบการเข้ัาร่วมมาตรการกับทางภาครัฐได้้ด้้วยตนิเอง

  แอพพลิเคำชั�น “รู้ดิำน รู้ปุ�ย” 
	 	 ให้้บริการคำาแนิะนิำาการใช้ปุี�ยตามวิเคราะห์้ดิ้นิ	 
แลื่ะจิัด้การร้านิค้าขัองศูนิย์จัิด้การด้ินิปุี�ยชุมชนิ	 ปีระกอบด้้วย 
ส่่วนิให้้คำาแนิะนิำาการใช้ปุี�ยตามวิเคราะห์้ดิ้นิ	 การคำานิวณต้นิทุนิ 
แลื่ะผลื่ผลิื่ต	แลื่ะการสั่�งจิองปุี�ย	เปีร่ยบเท่ยบกับการใช้ปุี�ยตามวิธ่การ 
เดิ้มขัองเกษตรกร	 แลื่ะสั่�งจิองปุี�ยผ่านิศูนิย์จัิด้การดิ้นิปุี�ยชุมชนิได้้	 
นิอกจิากน่ิ�เป็ีนิเคร่�องม่อช่วยอำานิวยความส่ะด้วกในิการทำางานิให้้กับ 
นัิกส่่งเส่ริมการเกษตรเพ่�อให้้ม่ข้ัอมูลื่ทางวิชาการดิ้นิปุี�ยท่�ถูึกต้อง	 
แม่นิยำา	ทำาให้้เจ้ิาห้น้ิาท่�เป็ีนิ	Smart	Extensionist	นิำาความรู้ท่�ได้้ 
ไปีแนิะนิำาส่่งเส่ริมให้้ส่มาชิกศูนิย์ดิ้นิปุี�ยชุมชนิ	ห้ร่อเกษตรกรท่�เป็ีนิ	 
Smart	farmer	ได้้ม่ความรู้ในิจัิด้การดิ้นิปุี�ยท่�ถูึกต้อง	แลื่ะส่นัิบส่นุินิ 
ให้้ศูนิย์ดิ้นิปุี�ยชุมชนิด้ำาเนิินิธุรกิจิบริการดิ้นิปุี�ยในิชุมชนิได้้ด้้วยตัวเอง 
จินิเกิด้ความเข้ัมแข็ังอย่างยั�งย่นิ

  แอพพลิเคำชั�น DOAE Pest Forecast
	 	 พัฒนิาขึั�นิเพ่�อการจัิด้การศัตรูพ่ชอย่างเป็ีนิระบบ	 
เป็ีนิเคร่�องม่อให้้กับเกษตรกรผู้ปีลูื่กพ่ชเศรษฐกิจิห้ลัื่ก	 8	 ชนิิด้	 ได้้แก่	 ข้ัาว	 ข้ัาวโพด้	 อ้อย	 มันิส่ำาปีะห้ลัื่ง	 
มะพร้าว	ทุเร่ยนิ	แลื่ะพ่ชผัก	ใช้เป็ีนิเคร่�องม่อในิการช่วยวินิิจิฉัย	พยากรณ์การระบาด้แลื่ะแจ้ิงเต่อนิเฝ้ึาระวัง	 
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พร้อมทั�งให้้คำาแนิะนิำาในิการจัิด้การเพ่�อป้ีองกันิการระบาด้เป็ีนิรายชนิิด้ 
ศัตรูพ่ช	ในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	ได้้ส่ำารวจิจัิด้เก็บข้ัอมูลื่ศัตรูพ่ช 
จิากการถ่ึายภาพศัตรูพ่ชในิแปีลื่งร่วมกับข้ัอมูลื่ส่ภาพแวด้ล้ื่อมท่�เป็ีนิ 
ปัีจิจัิยส่่งเส่ริมการระบาด้แบบอัตโนิมัติ	 ณ	 เวลื่าท่�พบการระบาด้ 
ศัตรูพ่ช	 พร้อมทั�งการตรวจิส่อบปีระเมินิความถูึกต้องขัองข้ัอมูลื่ 
การส่ำารวจิเพ่�อส่ร้างปัีญญาปีระดิ้ษฐ์	(Artificial	Intelligence:	AI)	 
ช่วยวินิิจิฉัยแลื่ะการพยากรณ์การระบาด้ให้้เกิด้ความแม่นิยำาต่อไปี	 
โด้ยห้ากการพัฒนิาถึึงระดั้บท่�พร้อมใช้งานิ	จิะเส่ม่อนิม่เจ้ิาห้น้ิาท่�ท่�ม่ 
ความชำานิาญด้้านิอารักขัาพ่ชอยู่ใกล้ื่ตัว	เป็ีนิเคร่�องม่อช่วยวางแผนิ 
การจัิด้การศัตรูพ่ชอย่างเป็ีนิระบบ	 ม่การพยากรณ์แลื่ะเต่อนิ 
การระบาด้แลื่ะให้้คำาแนิะนิำาในิการจัิด้การได้้ก่อนิเกิด้ความเส่่ยห้าย

  เว็บไซีต์ตลาดำเกษตรกรออนไลน์.com
	 	 รวบรวมข้ัอมูลื่สิ่นิค้าเกษตร	 พร้อมข้ัอมูลื่ช่องทาง 
การติด้ต่อซ่ึ่�อขัายแบบออนิไลื่น์ิโด้ยตรงกับเกษตรกร	 โด้ยสิ่นิค้า 
ท่�จิำาห้น่ิายได้้ผ่านิการคัด้ส่รรจิากคณะทำางานิฯ	 ระดั้บจัิงห้วัด้	 กำากับด้้วยคณะกรรมการระดั้บปีระเทศ	 
ปีระกอบด้้วยส่ินิค้า	 ทั�งผลื่ผลิื่ตส่ด้	 สิ่นิค้าแปีรรูปี	 จิำานิวนิ	 9	 ห้มวด้	 ได้้แก่	 ข้ัาวแลื่ะธัญพ่ช	 ผัก	 ผลื่ไม้	 
ไม้ด้อกไม้ปีระดั้บ	อาห้ารแปีรรูปีแลื่ะเคร่�องด่้�ม	ส่มุนิไพรแลื่ะเคร่�องส่ำาอาง	ผ้าแลื่ะเคร่�องแต่งกาย	หั้ตถึกรรม 
แลื่ะสิ่�งปีระดิ้ษฐ์	แลื่ะสิ่นิค้าอ่�นิ	ซึึ่�งได้้รับการรับรองมาตรฐานิต่าง	ๆ	เช่นิ	GAP	HACCP	มผช.	ฮาลื่าลื่	อย.	 
เป็ีนิต้นิ	 ในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2564	 ได้้พัฒนิาระบบให้้เกษตรกรท่�ม่ความส่นิใจิม่สิ่นิค้าท่�ได้้มาตรฐานิ	 
แลื่ะม่ความพร้อมในิการขัายสิ่นิค้าผ่านิแพลื่ตฟอร์มออนิไลื่น์ิ	 ส่มัครเข้ัาร่วมโครงการได้้ด้้วยตนิเอง 
ผ่านิเว็บไซึ่ต์	 ตลื่าด้เกษตรกรออนิไลื่น์ิ.com	 โด้ยในิแต่ลื่ะจัิงห้วัด้จิะม่คณะกรรมการพิจิารณาคุณส่มบัต ิ
แลื่ะอนุิมัติการเข้ัาร่วมส่มาชิก	พร้อมทั�งกำากับ	ติด้ตามการปีรับปีรุงข้ัอมูลื่สิ่นิค้าให้้เป็ีนิปัีจิจุิบันิอยู่เส่มอ		

รายงานประจำำาปี 2564
กรมส่่งเส่ริมการเกษตร 89



2.5.4  การร่วมม่อด้ำานการเกษตรกับต่างประเที่ศ
	 	 ด้ำาเนิินิความร่วมม่อกับต่างปีระเทศภายใต้กรอบทวิภาค่	 กรอบพหุ้ภาค่	 แลื่ะองค์กร 
ระห้ว่างปีระเทศ	ตามข้ัอตกลื่งห้ร่อพันิธะกรณ่ท่�ม่ระห้ว่างกันิ	ในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	2564	เกิด้ส่ถึานิการณ์ 
การแพร่ระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	(COVID	-	19)	ทำาให้้ไม่ส่ามารถึเดิ้นิทางระห้ว่างปีระเทศ 
เพ่�อเข้ัาร่วมห้ร่อด้ำาเนิินิกิจิกรรมต่างๆ	 ได้้	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้ด้ำาเนิินิงานิทั�งในิลัื่กษณะการให้้ 
แลื่ะรับความร่วมม่อในิรูปีแบบการฝึึกอบรมแลื่ะการปีระชุมสั่มมนิา	 โด้ยใช้ช่องทางการปีระชุมทางไกลื่ 
ผ่านิระบบต่างๆ	เช่นิ	Zoom	Application,	Skype	 
ห้ร่อ	Microsoft	Team	เป็ีนิต้นิ	ผลื่การด้ำาเนิินิงานิ	 
ดั้งน่ิ�
  ●	 ปี ระ ชุมคณะทำา ง านิส่าขัา 
ส่่งเส่ริมแลื่ะฝึึกอบรมด้้านิการเกษตรอาเซ่ึ่ยนิ	 
(ASEAN	 Sectoral	 Working	 Group	 on	 
Agricultural	Training	and	Extension:		AWGATE)	 
ครั�งท่�	27	เม่�อวันิท่�	14	มกราคม	2564
  ●	 ด้ำาเนิินิโครงการความร่วมม่อระห้ว่างเยอรมันิ	-	ไทย	 
เพ่�อส่่งเส่ริมการพัฒนิาการทำาเกษตรแปีลื่งให้ญ่อย่างยั�งย่นิ 
ในิปีระเทศไทย	ภายใต้กรอบความร่วมม่อระห้ว่างกระทรวงเกษตร 
แลื่ะส่ห้กรณ์แห่้งราชอาณาจัิกรไทยกับกระทรวงอาห้ารแลื่ะเกษตร 
แห่้งส่ห้พันิธ์ส่าธารณรัฐเยอรมน่ิ	 ระยะเวลื่าด้ำาเนิินิโครงการ	 3	 ปีี	 
(เด่้อนิกนัิยายนิ	2563	-	เด่้อนิส่งิห้าคม	2566)	คดั้เล่ื่อกพ่�นิท่�แปีลื่งให้ญ่	 
4	ชนิิด้พ่ช	ได้้แก่	พ่ชผัก	อ้อย	มันิส่ำาปีะห้ลื่งั	แลื่ะไมด้้อก	รวม	8	แปีลื่ง	 
ในิ	 4	 จัิงห้วัด้	 ได้้แก่	 จัิงห้วัด้นิครราชส่่มา	 ชัยภูมิ	 อุบลื่ราชธาน่ิ	 
แลื่ะจัิงห้วัด้พระนิครศร่อยุธยา	 โด้ยส่ำารวจิพ่�นิท่� เ ก็บข้ัอมูลื่	 
แลื่ะจิัด้การปีระชุมเชิงปีฏิิบัติการให้้เกษตรกรแปีลื่งให้ญ่ได้้เข้ัาร่วม 
วิเคราะห์้ปัีญห้า	ความต้องการแลื่ะห้าแนิวทางแก้ไขัปัีญห้า
  ●	 ฝึึกอบรมด้้านิการปีฏิิบัติงานิเว็บไซึ่ต์	 AWGATE	 
ในิรูปีแบบปีระชุมออนิไลื่น์ิ)	 ตามแผนิปีฏิิบัติงานิความร่วมม่อ 
ในิส่าขัาส่่งเส่ริมแลื่ะฝึึกอบรมด้้านิการเกษตรขัองอาเซ่ึ่ยนิ	 
พ.ศ.	2564	-	2568		(The	Plan	of	Action	of	ASEAN	Cooperation	 
on	Agricultural	 Training	 and	 Extension:	 POA	 -	 AWGATE	 
2021	 -	 2025)	 รัฐส่มาชิกเข้ัาร่วมการอบรม	 ได้้แก่	 ปีระเทศไทย	 
เนิการาบรูไนิด้ารุซึ่ซึ่าลื่าม	 ราชอาณาจัิกรกัมพูชา	 ส่าธารณรัฐ 
อินิโด้น่ิเซ่ึ่ย	ส่าธารณรัฐปีระชาธิปีไตยปีระชาชนิลื่าว	ปีระเทศมาเลื่เซ่ึ่ย	 
ส่าธารณรัฐแห่้งส่ห้ภาพเม่ยนิมา	 แลื่ะส่าธารณรัฐฟิลิื่ปีปิีนิส์่	 
รัฐส่มาชิกลื่ะ	2	คนิ	รวมทั�งสิ่�นิ	16	คนิ
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  ●	 ส่นัิบส่นุินิทุนิศึกษาแลื่ะทุนิฝึึกอบรมจิากห้น่ิวยงานิภาค่ต่างๆ	 ได้้แก่	 ทุนิ	 APO	 
ทุนิ	 BIMSTEC	 ทุนิรัฐบาลื่ส่ห้ราชอาณาจัิกร	 ทุนิ	 TICA	 ทุนิรัฐบาลื่สิ่งคโปีร์	 ทุนิฝึึกอบรมออนิไลื่น์ิ 
ขัองรัฐบาลื่ส่าธารณรัฐอินิเด่้ย	 ทุนิรัฐบาลื่กาตาร์	 ทุนิส่ำานัิกงานิเลื่ขัาธิการคณะกรรมาธิการแม่นิำ�าโขัง	 
ทุนิรัฐบาลื่ส่าธารณรัฐอาห้รับอ่ยิปีต์	ทุนิ	SEARCA	ทุนิ	RDA	ทุนิกระทรวงพาณิชย์	แลื่ะทุนิกรมวิทยาศาส่ตร์ 
แลื่ะเทคโนิโลื่ยม่ณฑ์ลื่อานิฮุย	ส่าธารณรัฐปีระชาชนิจ่ินิ	รวมทั�งสิ่�นิกว่า	40	ทุนิ	

2.5.5  คำวามร่วมม่อกับหน่วยงานและภาคำเคำร่อข่้าย

  ● ส่่งเส่ริมนวัตกรรมและเที่คำโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัำดำการ 
   แปลงเกษตรด้ำวยระบบเกษตรอัจำฉริยะ (HandySense)” 
	 	 	 เป็ีนิความร่วมม่อระห้ว่างกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 ศูนิย์เทคโนิโลื่ย่อิเล็ื่กทรอนิิกส์่ 
แลื่ะคอมพิวเตอร์แห่้งชาติ	(เนิคเทค)	แลื่ะธนิาคารเพ่�อการเกษตรแลื่ะส่ห้กรณ์	(ธ.ก.ส่.)	เพ่�อการถ่ึายทอด้ 
องค์ความรู้	 “ระบบบริห้ารจัิด้การแปีลื่งเกษตรด้้วยระบบเกษตรอัจิฉริยะ	 (HandySense)”	 
ผ่านิพ่�นิท่�เป้ีาห้มาย	ค่อ	ศูนิย์ปีฏิิบัติการท่�เป็ีนิห้น่ิวยงานิในิสั่งกัด้กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	จิำานิวนิ	10	ศูนิย์	 
แลื่ะศูนิย์เร่ยนิรู้การเพิ�มปีระสิ่ทธิภาพการผลิื่ตสิ่นิค้าเกษตร	 (ศพก.)	 จิำานิวนิ	 6	 ศูนิย์	 ในิปีีงบปีระมาณ	 
พ.ศ.	 2564	 ด้ำาเนิินิการคัด้เล่ื่อกเป้ีาห้มายด้ำาเนิินิการ	 จิำานิวนิ	 16	 ศูนิย์	 ปีระเมินิพ่�นิท่�เชิงปีระจัิกษ์ 
เพ่�อเตร่ยมความพร้อมก่อนิการติด้ตั�งระบบ	 HandySense	 แลื่ะถ่ึายทอด้ความรู้แลื่ะทักษะ 
ให้้แก่บุคลื่ากรด้้านิเกษตรอัจิฉริยะ	 ห้ลัื่กสู่ตร	 
เพ่�อเพิ�มศักยภาพขัองเจ้ิาห้น้ิาท่�ส่่งเส่ริมการเกษตร 
แลื่ะเกษตรกรให้้ม่ความรู้แลื่ะทักษะระบบ 
เกษตรอัจิฉริยะระดั้บเบ่�องต้นิ	 จิำานิวนิ	 180	 คนิ	 
โด้ยอบรมทางออนิไลื่น์ิ
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  ● คำวามร่วมม่อกับหน่วยงานและภาคีำเคำร่อข่้ายเพ่�อส่่งเส่ริมส่นับส่นุน 
   การบูรณาการร่วมกันในการพัฒนางานยุวเกษตรกร
   มูลนิธิิส่่งเส่ริมยุวเกษตรกรไทัยในพัระราชิูปถัมภ์ข้องส่มเดี็จัพัระเทัพัรัตนราชิสุ่ดีา  
ส่ยามบรมราชิกุมารี ด้ำาเนิินิการผ่านิโครงการส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิากลุื่่มยุวเกษตรกรท่�จัิด้ตั�งให้ม่ 
ในิปีีงบปีระมาณ	พ.ศ.	 2563	 เพ่�อเส่ริมส่ร้างแลื่ะพัฒนิากลุื่่มยุวเกษตรกร 
ท่�จัิด้ตั�งให้ม่ห้ร่อกลุ่ื่มฟ้�นิฟู	 ในิพ่�นิท่�	 75	 จัิงห้วัด้	 จิำานิวนิ	 77	 กลุ่ื่ม	 ให้้ม่ 
ความเข้ัมแข็ังแลื่ะม่ความส่ามารถึในิการบริห้ารจัิด้การกลุ่ื่ม	 แลื่ะทำาให้้ 
ส่มาชิกยุวเกษตรกรท่�เข้ัาร่วมโครงการฯ	ม่ความรู้แลื่ะทักษะด้้านิการเกษตร	 
เคห้กิจิเกษตร	 แลื่ะเกิด้เคร่อข่ัายการด้ำาเนิินิกิจิกรรมกลุ่ื่มยุวเกษตรกร	 
โด้ยมูลื่นิิธิส่่งเส่ริมยุวเกษตรกรไทยฯ	 ส่นัิบส่นุินิงบปีระมาณให้้แก่ 
กลุ่ื่มยุวเกษตรกรโด้ยตรง	จิำานิวนิ	385,000	บาท	

   ชิมรมนิสิ่ตเก่าค่์ายอาส่าพััฒนา มห้าวิทัยาลัยเกษตรศึาส่ตร์ ด้ำาเนิินิการผ่านิโครงการ 
ส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิากลุ่ื่มยุวเกษตรกรในิโรงเร่ยนิเกษตรศาส่ตร์อนุิส่รณ์	 เพ่�อส่่งเส่ริมการจัิด้ตั�ง 
กลุ่ื่มยุวเกษตรกรในิโรงเร่ยนิเกษตรศาส่ตร์อนุิส่รณ์	 โด้ยในิปีีงบปีระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ชมรมนิิสิ่ตเก่า 
ค่ายอาส่าพัฒนิาฯ	 ส่นิับส่นุินิงบปีระมาณให้้กลุ่ื่มยุวเกษตรกร	 
จิำานิวนิ	 10	 กลุ่ื่ม	 รวมทั�งสิ่�นิ	 150,000	 บาท	 เพ่�อปีลูื่กฝัึง 
ให้้ยวุเกษตรกรม่ทัศนิคติท่�ด่้ต่ออาช่พเกษตรกรรม	ม่ความภาคภูมิใจิ 
ในิการทำาเกษตร	 พร้อมทั�งพัฒนิาให้้ยุวเกษตรกรม่ความรู้	 
ปีระส่บการณ์	ทักษะด้้านิการเกษตร	เคห้กิจิเกษตร	ทักษะการด้ำาเนิินิ 
ช่วิต	 แลื่ะม่ผลื่ผลิื่ตทางการเกษตรเพ่�อใช้ปีระกอบอาห้ารกลื่างวันิ 
ท่�ม่คุณค่าทางโภชนิาการในิโรงเร่ยนิ	
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   กรมพิันิจัและคุ้์มค์รองเด็ีกและเยาวชิน ด้ำาเนิินิการ 
ผ่านิโครงการส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิากลุ่ื่มยุวเกษตรกรในิศูนิย์ฝึึก 
แลื่ะอบรมเด็้กแลื่ะเยาวชนิ	เพ่�อส่่งเส่ริมการจัิด้ตั�งกลุ่ื่มยุวเกษตรกร 
ขึั�นิในิศูนิย์ฝึึกแลื่ะอบรมเด็้กแลื่ะเยาวชนิ	จิำานิวนิ	18	แห่้ง	ในิพ่�นิท่�	 
15	จัิงห้วัด้	โด้ยนิำาแนิวทางการด้ำาเนิินิงานิพัฒนิากลุ่ื่มยุวเกษตรกร 
ขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตรมาปีรับใช้ให้้เห้มาะส่มกับบริบทขัอง 
เด็้กแลื่ะเยาวชนิในิส่ถึานิท่�ควบคุม	ส่นัิบส่นุินิให้้ความรู้ทางวิชาการ	 
พัฒนิาทักษะด้้านิการเกษตรแลื่ะเทคโนิโลื่ย่ต่าง	 ๆ	 ท่�เก่�ยวข้ัองกับ 
การเกษตร	 รวมถึึงการเร่ยนิรู้แบบม่ส่่วนิร่วม	 พัฒนิาภาวะผู้นิำา	 
การอยูร่่วมกันิในิสั่งคม	แลื่ะการพัฒนิาอาช่พ	เพ่�อตนิเอง	ครอบครัว	 
ชุมชนิ	แลื่ะสั่งคม	อันิจิะนิำาไปีสู่่การปีฏิิบัติพึ�งพาตนิเองแลื่ะส่ามารถึ 
กลัื่บค่นิสู่่สั่งคมได้้อย่างปีกติสุ่ขั	 แลื่ะลื่ด้ความเส่่�ยงในิการกระทำา 
ผิด้ซึ่ำ�าขัองเด็้กแลื่ะเยาวชนิภายห้ลัื่งปีล่ื่อยตัว

  ● คำวามร่วมม่อที่างวิชาการระหว่างกรมส่่งเส่ริมการเกษตรและ 
   หน่วยงานวิชาการ 
   มห้าวิทัยาลัยเกษตรศึาส่ตร์ (มก.) พัฒนิาวิส่าห้กิจิชุมชนิเปี็นิผู้ปีระกอบการ 
เพ่�อเส่ริมส่ร้างเศรษฐกิจิฐานิรากขัองชุมชนิ
   มห้าวิทัยาลัยข้อนแก่น (มข้.) ร่วมกันิพัฒนิาศักยภาพเจ้ิาห้น้ิาท่�ในิการวิเคราะห์้ 
พ่�นิท่�ชุมชนิแบบม่ส่่วนิร่วมห้ลัื่กสู่ตรเทคนิิคการเข่ัยนิโครงการอย่างม่ออาช่พ
   มห้าวิทัยาลัยส่งข้ลานค์รินทัร์ (มอ.) นิำาผลื่งานิวิจัิยสู่ตรปุี�ยท่�ส่่งเส่ริมส่ำาห้รับ 
ผักไฮโด้รโปีนิิกส์่ในิโรงเร่อนิเพ่�อลื่ด้ต้นิทุนิการผลิื่ตให้้เกษตรกรในิจัิงห้วัด้พังงา
   มห้าวิทัยาลัยแม่โจ้ั (มจั.)	 ร่วมขัยายผลื่งานิวิจัิยการเปีร่ยบเท่ยบระบบการให้้นิำ�า 
ในิแปีลื่งผักเพ่�อปีระห้ยัด้พลัื่งงานิ	ณ	แปีลื่งเร่ยนิรู้ภายในิส่ำานัิกงานิส่่งเส่ริมแลื่ะพัฒนิาการเกษตร
   ส่ถาบันเทัค์โนโลยีพัระจัอมเกล้าเจ้ัาคุ์ณ์ทัห้ารลาดีกระบัง (ส่จัล.) จัิด้ทำาโครงการ 
พัฒนิาการจัิด้การศัตรูพ่ชอย่างเป็ีนิระบบด้้วยนิวัตกรรมเพ่�อเกษตรอัจิฉริยะ	(แอพพลิื่เคชั�นิ	DOAE	Pest	 
Forecast)
   ส่ำานักงานพััฒนาการวิจััยการเกษตร (องค์์การมห้าชิน) (ส่วก.) ร่วมขัยายผลื่งานิวจัิิย	 
จิำานิวนิ	6	เร่�อง	เกษตรกร	จิำานิวนิ	295	ราย	แลื่ะเจ้ิาห้น้ิาท่�	จิำานิวนิ	161	ราย
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    ปี 2564 ปี 2563
สิ่นทัรัพัย์
 สิ่นทัรัพัย์ห้มุนเวียน
	 	 เงินิส่ด้แลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินิส่ด้	 127,545,697.57	 96,350,985.86
	 	 ลูื่กห้น่ิ�การค้า	 30,045,600.00	 30,095,600.00
	 	 ลูื่กห้น่ิ�อ่�นิระยะสั่�นิ	 18,047,588.41	 75,962,510.15
	 	 เงินิลื่งทุนิระยะสั่�นิ	 43,066.75	 43,066.75
	 	 วัส่ดุ้คงเห้ล่ื่อ	 5,994,920.22	 4,848,103.59
	 	 สิ่นิทรัพย์ห้มุนิเว่ยนิอ่�นิ	 19,140.33	 22,452.96
  รวมสิ่นทัรัพัย์ห้มุนเวียน 181,696,013.28 207,322,719.31
 สิ่นทัรัพัย์ไม่ห้มุนเวียน
	 	 ลูื่กห้น่ิ�ระยะยาว	 1,861,323.00	 1,861,323.00
	 	 ท่�ดิ้นิ	อาคาร	แลื่ะอุปีกรณ์	-	สุ่ทธิ	 1,365,981,143.45	 1,335,532,286.89
	 	 สิ่นิทรัพย์โครงส่ร้างพ่�นิฐานิ	-	สุ่ทธิ	 1,085,851.75	 2,968,514.96
	 	 สิ่นิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิ	-	สุ่ทธิ	 86,087,998.29	 59,580,046.88
  รวมสิ่นทัรัพัย์ไม่ห้มุนเวียน 1,455,016,316.49 1,399,942,171.73
รวมสิ่นทัรัพัย์  1,636,712,329.77 1,607,264,891.04
ห้นี�สิ่น
 ห้นี�สิ่นห้มุนเวียน
	 	 เจ้ิาห้น่ิ�การค้า	 71,428,577.32	 92,150,625.45
	 	 เจ้ิาห้น่ิ�เงินิโอนิแลื่ะรายการอุด้ห้นุินิระยะสั่�นิ	 37.10	 368.36
	 	 เจ้ิาห้น่ิ�อ่�นิระยะสั่�นิ	 16,348,384.23	 17,980,964.07
	 	 เงินิทด้รองราชการรับจิากคลัื่งระยะสั่�นิ	 17,715,291.45	 17,715,291.45
	 	 เงินิรับฝึากระยะสั่�นิ	 97,462,929.61	 94,419,689.34
	 	 ห้น่ิ�สิ่นิห้มุนิเว่ยนิอ่�นิ	 187,122.75	 189,153.75
  รวมห้นี�สิ่นห้มุนเวียน 203,142,342.46 222,456,092.42
 ห้นี�สิ่นไม่ห้มุนเวียน
	 	 เจ้ิาห้น่ิ�เงินิโอนิแลื่ะรายการอุด้ห้นุินิระยะยาว	 22,420,028.64	 22,694,679.72
	 	 เงินิทด้รองราชการรับจิากคลัื่งระยะยาว	 8,189,325.00	 8,189,325.00
	 	 ห้น่ิ�สิ่นิไม่ห้มุนิเว่ยนิอ่�นิ	 285,617.09	 285,617.09
  รวมห้นี�สิ่นไม่ห้มุนเวียน 30,894,970.73 31,169,621.81
รวมห้นี�สิ่น  234,037,313.19 253,625,714.23
สิ่นทัรัพัย์สุ่ทัธิิ/ส่่วนทุัน 1,402,675,016.58 1,353,639,176.81
สิ่นทัรัพัย์สุ่ทัธิิ/ส่่วนทุัน
	 	 ทุนิ	 	 3,203,215,974.27	 3,215,185,332.91
	 	 รายได้้สู่ง/(ตำ�า)	กว่าค่าใช้จ่ิายส่ะส่ม	 (1,800,540,957.69)	 (1,861,546,156.10)
รวมสิ่นทัรัพัย์สุ่ทัธิิ/ส่่วนทุัน 1,402,675,016.58 1,353,639,176.81
รวมห้นี�สิ่นและสิ่นทัรัพัย์สุ่ทัธิิ/ส่่วนทุัน 1,636,712,329.77 1,607,264,891.04

3.1  งบแส่ดำงฐานะการเงิน  ณ์ วันทีั� 30 กันยายน 2564

ห้น่วยนับ : บาทั
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    ปี 2564 ปี 2563
รายได้ี

	 รายได้้จิากงบปีระมาณ	 9,090,523,541.67	 9,246,513,736.59

	 รายได้้จิากเงินิกู้แลื่ะรายได้้อ่�นิจิากรัฐบาลื่	 3,052,143,363.90

	 รายได้้จิากการขัายสิ่นิค้าแลื่ะบริการ	 7,102,837.15	 5,322,106.33

	 รายได้้จิากการอุด้ห้นุินิอ่�นิแลื่ะบริจิาค	 12,559,132.49	 58,336,044.70

	 รายได้้อ่�นิ	 38,381,155.13	 1,574,214.63

รวมรายได้ี  12,200,710,030.34 9,311,746,102.25

ค่์าใช้ิจ่ัาย

	 ค่าใช้จ่ิายบุคลื่ากร	 4,165,340,947.87	 4,294,594,017.18

	 ค่าบำาเห้น็ิจิบำานิาญ	 3,101,591,362.64	 2,850,684,824.67

	 ค่าตอบแทนิ	 2,994,871.50	 2,594,351.00

	 ค่าใช้ส่อย	 871,082,579.31	 1,200,078,808.16

	 ค่าวัส่ดุ้	 	 443,104,256.09	 459,082,658.13

	 ค่าส่าธารณูปีโภค	 137,246,276.34	 136,027,174.62

	 ค่าเส่่�อมราคาแลื่ะค่าตัด้จิำาห้น่ิาย	 247,804,472.80	 929,975,753.36

	 ค่าใช้จ่ิายจิากการอุด้ห้นุินิอ่�นิแลื่ะบริจิาค	 2,997,148,359.69	 2,000.00

	 ค่าใช้จ่ิายอ่�นิ	 149,974,124.46	 99,598,417.66

รวมค่์าใช้ิจ่ัาย 12,116,287,250.70 9,972,638,004.78

รายได้ีสู่ง/(ตำ�า) กว่าค่์าใช้ิจ่ัายก่อนรายได้ีแผ่นดิีน 84,422,779.64 (660,891,902.53)

	 รายการรายได้้แผ่นิดิ้นิสุ่ทธิ	 	 3,220.00

รายได้ีสู่ง/(ตำ�า) กว่าค่์าใช้ิจ่ัายสุ่ทัธิิ 84,422,779.64 (660,888,682.53)

3.2  งบแส่ดำงผลการดำำาเนินงานที่างการเงิน ส่ำาห้รับปีสิ่�นสุ่ดีวันทีั� 30 กันยายน 2564

ห้น่วยนับ : บาทั
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	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้รับรางวัลื่เลื่ิศรัฐ	 (Public	 Sector	 Excellence	 Awards:	 PSEA)	 
ซึึ่�งเป็ีนิรางวัลื่เก่ยรติยศมอบให้้ห้นิ่วยงานิท่�มุ่งมั�นิปีฏิิบัติราชการจินิปีระส่บความส่ำาเร็จิ	 ม่ความเป็ีนิเลิื่ศ 
แห่้งห้น่ิวยงานิรัฐทั�งปีวง	รางวัลื่เลิื่ศรัฐ	ม่	3	ส่าขัา	ได้้แก่	ส่าขัาบริการภาครัฐ	ส่าขัาคุณภาพการบริห้ารจัิด้การ 
ภาครัฐ	แลื่ะการบริห้ารราชการแบบม่ส่่วนิร่วม	ซึึ่�งกรมส่่งเส่ริมการเกษตรได้้รับ	2	รางวัลื่	แลื่ะเข้ัารับมอบ 
รางวัลื่เลิื่ศรัฐปีระจิำาปีี	2564	เม่�อวันิท่�	16	กันิยายนิ	2564	ผ่านิระบบอิเล็ื่กทรอนิิกส์่	(Zoom	Meeting)	 
โด้ยม่นิายวิษณุ	เคร่องาม	รองนิายกรัฐมนิตร่	เป็ีนิปีระธานิในิพิธ่	โด้ยรางวัลื่เลิื่ศรัฐท่�ได้้รับ	ค่อ

 ● รางวัลเลิศรัฐ ส่าข้าการบริหารราชการแบบมีส่่วนร่วม ประเภที่รางวัล 
  ร่วมใจำแก้จำน ผลงานเร่�อง โคำรงการวิส่าหกิจำชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ 
  ร่วมใจำแก้จำนชุมชนผู้ปลูกกาแฟื้นำ�าหนาว จัำงหวัดำเพชรบูรณ์ ได้ำรับรางวัล  
  ระดัำบดีำเด่ำน 
	 	 ส่ำานัิกงานิเกษตรจัิงห้วัด้เพชรบูรณ์เป็ีนิห้น่ิวยงานิในิสั่งกัด้กรมส่่งเส่ริมการเกษตรท่�ปีฏิิบัติงานิ 
ในิพ่�นิท่�	ได้้ด้ำาเนิินิการส่่งเส่ริมให้้กลุ่ื่มเกษตรกรวิส่าห้กิจิชุมชนิ	อำาเภอนิำ�าห้นิาว	ร่วมพัฒนิากระบวนิการคดิ้	 
ร่วมกันิในิการกำาห้นิด้แนิวทางการแก้ไขัปัีญห้าชุมชนิกำาลัื่งปีระส่บ	 แลื่ะถึ่ายทอด้ความรู้แลื่ะเทคโนิโลื่ย่ 
การเกษตรส่มัยให้ม่ให้้กับกลุ่ื่มเกษตรกร	เช่นิ	การบริห้ารจัิด้การในิรูปีแบบส่่งเส่ริมเกษตรแบบแปีลื่งให้ญ่	 
การพัฒนิาสู่่วิส่าห้กิจิชุมชนิ	พร้อมทั�งพัฒนิาเกษตรกรสู่่การเป็ีนิผู้จัิด้การแปีลื่งท่�ม่ศักยภาพเป็ีนิเกษตรกร 
รุ่นิให้ม่	(Young	Smart	Farmer)	แลื่ะเกษตรปีราด้เปีร่�อง	(Smart	Farmer)	แลื่ะต่อยอด้ไปีถึึงการท่องเท่�ยว 
เชิงเกษตร	 ซึึ่�งโครงการดั้งกล่ื่าวมาจิากความต้องการขัองชุมชนิอย่างแท้จิริง	 ส่ามารถึทำาให้้เกษตรกร 
ม่คุณภาพช่วิตท่�ด่้ขึั�นิ	ผลื่ผลิื่ตม่คุณภาพมาตรฐานิ	แลื่ะชุมชนิม่รายได้้เพิ�มขึั�นิ	ทรัพยากรธรรมชาติโด้ยรอบ 
ด่้ขึั�นิ	แลื่ะนิำาไปีสู่่การแก้ปัีญห้าความยากจินิตามเปีา้ห้มายการพฒันิาท่�ยั�งยน่ิ	(Sustainable	Development	 
Goals:	SDGs)

รางวัลจำากหน่วยงานภายนอก
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 ● รางวัลเลิศรัฐ ส่าข้าบริการภาคำรัฐ ประเภที่ยกระดัำบการให้บริการ 
  ทีี่�ตอบส่นองตอ่ส่ถุานการณ์โคำวิดำ 19 ผลงานเร่�อง ระบบส่่งเส่ริมการเกษตร 
  ในส่ถุานการณ์โคำวิดำ 19 เพ่�อการรับบริการเกษตรอย่างยั�งย่น ได้ำรับรางวัล 
  ระดัำบดีำ 
	 	 กรมส่่งเส่ริมการเกษตรปีระส่บความส่ำาเร็จิในิการปีรับเปีล่ื่�ยนิกระบวนิการทำางานิโด้ยใช้ 
ระบบส่่งเส่ริมการเกษตร	(T&V	System)	มาปีรับเปีล่ื่�ยนิการทำางานิสู่่ระบบออนิไลื่น์ิ	แลื่ะขัับเคล่ื่�อนิระบบ 
ส่่งเส่ริมการเกษตรผ่านิโครงการต่าง	 ๆ	 ได้้แก่	 โครงการรณรงค์ส่่งเส่ริมการบริโภคผลื่ไม้ภายในิปีระเทศ	 
(Eat	 Thai	 First)	 การแก้ปัีญห้าสิ่นิค้าเกษตรในิส่ถึานิการณ์โควิด้	 -	 19	 
ผ่านิเว็บไซึ่ต์ www.ตลื่าด้เกษตรกรออนิไลื่น์ิ.com โครงการฟาร์มตัวอย่าง	 
โครงการตู้เยน็ิข้ัางบ้านิต้านิภัย	COVID-19	โครงการบา้นิพอเพ่ยงเล่ื่�ยงช่วิต 
สู้่โควิด้-19	 โครงการฝึึกอาช่พระยะสั่�นิกับกรมส่่งเส่ริมการเกษตร	 (Do	 It	 
From	Home)	 แลื่ะโครงการช่วยเห้ล่ื่อเกษตรกรท่�ได้้รับผลื่กระทบจิาก 
การระบาด้ขัองโรคติด้เช่�อไวรัส่โคโรนิา	2019	ซึึ่�งม่เป้ีาห้มายในิการด้ำาเนิินิงานิ 
เพ่�อให้้เกษตรกรได้้รับบริการทางการเกษตรท่�ครบถ้ึวนิรอบด้้านิ	 ได้้รับ 
พ่ชพันิธ์ุด่้ส่ำาห้รับปีลูื่กบริโภคภายในิครัวเร่อนิ	 แลื่ะม่ช่องทางจิำาห้น่ิาย 
สิ่นิค้าออนิไลื่นิ์ท่�ด่้	 การให้้บริการขัองกรมส่่งเส่ริมการเกษตรตอบโจิทย์ 
แก่เกษตรกรในิช่วงส่ถึานิการณ์โควิด้	–	19	อย่างแท้จิริง
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คำณะที่ำางานจัำดำที่ำารายงานประจำำาปี 2564 
ข้องกรมส่่งเส่ริมการเกษตร

ประธานคำณะที่ำางาน
 นางกุลฤดีี พััฒนะอิ�ม	 รองอธิบด่้กรมส่่งเส่ริมการเกษตร	ด้้านิบริห้าร		

รองประธานคำณะที่ำางาน
 นายวุฒิชัิย ชิิณ์วงศ์ึ 	 ผู้อำานิวยการกองแผนิงานิ	

คำณะที่ำางาน
 นายค์มกฤชิ อุทัะโก 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มพัฒนิาระบบแลื่ะอัตรากำาลัื่ง	กองการเจ้ิาห้น้ิาท่�	
 นางส่าวประภัส่ส่รณ์์ วิริยาภรณ์์ 	 นัิกวิชาการเงินิแลื่ะบัญช่ชำานิาญการ	กองคลัื่ง
 นางส่าวนันทัวัน ทัองเบ็ญ่ญ์่ 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มพัฒนิาพ่�นิท่�พิเศษ	
	 	 กองส่่งเส่ริมโครงการพระราชด้ำาริ	การจัิด้การพ่�นิท่�แลื่ะวิศวกรรมเกษตร
 นายจิัรวิทัย์ เฮงหิ้รัญ่ญ่วงษ์ 	 นัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตรชำานิาญการพิเศษ	
	 	 กองวิจัิยแลื่ะพัฒนิางานิส่่งเส่ริมการเกษตร
 นายส่รายุทัธิ สิ่ริภูษิต 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มวิเคราะห์้ข้ัอมูลื่ส่ารส่นิเทศ	
	 	 ศูนิย์เทคโนิโลื่ย่ส่ารส่นิเทศแลื่ะการส่่�อส่าร
 นางอาภัส่สิ่ริ จัันทัรโรทััย 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มพัฒนิาเทคโนิโลื่ย่การฝึึกอบรม	
	 	 ส่ำานัิกพัฒนิาการถ่ึายทอด้เทคโนิโลื่ย่
 นางส่าวสุ่ตาภา ทัองส่มจิัต 	 นัิกวิชาการส่่งเส่ริมการเกษตรชำานิาญการ	กองพัฒนิาเกษตรกร
 นางส่าวจุัฬาภรณ์์ นกส่กุล 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มส่่งเส่ริมการวินิิจิฉัยศัตรูพ่ช	
	 	 กองส่่งเส่ริมการอารักขัาพ่ชแลื่ะจัิด้การดิ้นิปุี�ย
 นายสุ่ธีิร์ ชัิยประเดิีมศัึกดิี� 	 นัิกวิชาการเกษตรชำานิาญการพิเศษ	
	 	 ส่ำานัิกส่่งเส่ริมแลื่ะจัิด้การสิ่นิค้าเกษตร
 นางศิึริเพ็ัญ่ ลาภวงศ์ึเมธีิ	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มพัฒนิาศักยภาพวิส่าห้กิจิชุมชนิ	
	 	 กองส่่งเส่ริมวิส่าห้กิจิชุมชนิ
 นางสุ่กัญ่ญ่า ตู้แก้ว 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มผลิื่ตแลื่ะขัยายพันิธ์ุพ่ช	กองขัยายพันิธ์ุพ่ช	
 นายไตรรัตน์ ดีีสุ่่น 	 หั้วห้น้ิาฝ่ึายส่ารบรรณ	ส่ำานัิกงานิเลื่ขัานุิการกรม
 นางส่าวรัตนาพัร เลิศึชูิ	 นัิกวิเคราะห์้นิโยบายแลื่ะแผนิชำานิาญการ	กลุ่ื่มพัฒนิาระบบบริห้าร

คำณะที่ำางานและเลข้านุการ
 นางส่าวอาภาภรณ์์ มีนาพัันธ์ิ 	 ผู้อำานิวยการกลุ่ื่มติด้ตามแลื่ะปีระเมินิผลื่	กองแผนิงานิ	

คำณะที่ำางานและผู้ช่วยเลข้านุการ
 นางส่าวเบญ่จัวัลย์ มะลิลา 	 นัิกวิเคราะห์้นิโยบายแลื่ะแผนิชำานิาญการ	กองแผนิงานิ
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