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ค าน า 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
ตามมาตรา 4 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ได้ก าหนดให้
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในระยะแรก ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มาสู่แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

  กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร และส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

  
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณา 

ถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับกระทรวง เพื่อใช้
เป็นกรอบทิศทางในการท างานส่งเสริมการเกษตรในระยะ 3 ปี โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ท่ีมั่นคง”  

 เป้าหมายในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนฯ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง (2) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึน้  
และ (3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  

 กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร โดยส่งเสริมโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็น Smart Group ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
และความยั่งยืนของภาคเกษตร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ในพื้นท่ีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  โดยส่งเสริม 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการปรับตัวเข้าสู่ Smart Farming 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเกษตร ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่มีคุณภาพและบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน พัฒนาตลาด เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทย  

 กลยุทธ์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรในการท าแผนและมาตรการหยุดเผาของชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การเผาในพื้นท่ีการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการท างานบนฐานข้อมูล พัฒนาการจัดท าและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี และพัฒนาองค์กรและระบบการท างาน  

ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ได้ก าหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน รวมท้ัง
โครงการรองรับอย่างชัดเจน ในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดให้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบทิศทางในการท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร ท้ังในส่วนท่ีมีโครงการ/
งบประมาณรองรับ และส่วนท่ีเป็นภารกิจประจ าและงานสนับสนุน ให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างแผนงานในลักษณะ 
Top Down กับแผนงาน Bottom Up ในการขับเคล่ือนแผนฯ สู่การปฏิบัติ มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละ
เป้าหมายของตัวชี้วัดและบทบาทของทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีค าอธิบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จะท าให้เกิด
การขับเคล่ือนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ัวท้ังองค์กรอย่างเป็นระบบ ท้ังการจัดท าและบริหารแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ระบบข้อมูล ระบบการท างาน การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลัง และโครงสร้างองค์กร 
ท่ีต้องเอื้ออ านวยต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามท่ีก าหนดไว้ ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่การเป็น 
Digital DOAE และเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมา 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 13
ตุลาคม 2561 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 
แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี 
 2. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ี
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท 
(มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา 26) โดยคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และฝ่ายนิติบัญญัติ หากไม่มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ หน่วยงานอาจถูกร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบได้ 
 3. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ได้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดแผนลงตามล าดับช้ันของแผนแต่ละระดับ  
โดยมีตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกัน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ด าเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ และให้
หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ พร้อมขอความร่วมมือ
ปรับช่ือแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะท่ี.. (พ.ศ. ....- ....)” เว้นแต่มีการระบุไว้ในกฎหมายอื่น 
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะห้าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมาตรา 9 ก าหนดให้วาระเริ่มแรก ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนทีเ่ก่ียวข้อง 

 1. นโยบายรัฐบาล 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินท่ีรัฐบาลจะด าเนินการ 
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทย 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมีความพร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 
  1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหลักท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายหลักท่ี 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขนัของไทย นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักท่ี 7 
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักท่ี 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักท่ี 12 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
  2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนท่ี 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิต 
ของประชาชน นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม นโยบายเร่งด่วนท่ี 6  
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนท่ี 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า นโยบายเร่งด่วนท่ี 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และนโยบาย
เร่งด่วนท่ี 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง  ๆในลักษณะท่ีมีความบูรณาการและเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ 
มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 16 ฉบับ ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร 
(5) การท่องเท่ียว (6) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก 
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ (20) การบริการประชาชนแประสิทธิภาพภาครัฐ 
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกนั 
เพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นขับเคล่ือนการปฏิรูปท่ีส าคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ 
การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างสังคมและชุมชนท่ีเข้มแข็งการฟื้นฟูและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ 
และการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม แผนการปฏิรูปประเทศมีจ านวน 13 ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 8 ฉบับ ได้แก่ (1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมาย (5) 
เศรษฐกิจ (6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (7) สาธารณสุข (9) สังคมและ (10) พลังงาน 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน 
และการบริหารความเส่ียงท่ีดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบ
นิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อมิติอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังต้องมุ่งเน้นให้  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ 
ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อสร้างความเขม้แข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม น าไปสู่การสร้างสังคมท่ีพึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้ังหมด ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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 6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับ
ความส าคัญเพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายมีทิศทางท่ีชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายส าคัญ  
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง และเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมท่ีสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป 12 นโยบาย มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงการลดความเส่ียงจากผลกระทบ
ของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีเอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายส าคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นปลอดภัยจากภัยคุกคาม  
และก่อเกิดความเช่ือใจในอาเซียนและประชาคมโลก มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  
10 ประเด็นนโยบาย ได้แก่ นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ นโยบายท่ี 3 
ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายท่ี 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน นโยบายท่ี 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล นโยบายท่ี 7 
จัดระบบป้องกันและแก้ไข ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง นโยบายท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายท่ี 10 รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นโยบายท่ี 11 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร และ
นโยบายท่ี 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 7. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มีวิสัยทัศน์ 
คือ “ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย  
และต่อเนื่อง และ (4) ความมั่นคงด้านน้ าทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร (4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน และ (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 



5 

 

 



6 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

วิสัยทัศน์ 
    “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่ม่ันคง” 

พันธกิจ 
    (1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
    (2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการ

ของตลาด 
    (3) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจ าหน่ายแก่เกษตรกร 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิการเกษตร และบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 

อ านาจหน้าที ่
    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
    ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา ก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร 
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ 
ท่ีมั่นคง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

          (๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 
 (๔) ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร 
 (๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี   

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เป้าหมาย 
    (1) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
 (2) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  
 (3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    (1) Smart Farmer / Young Smart Farmer / Smart Group และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  

                   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 (2) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 (3) รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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กลยุทธ ์ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

    กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 

 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร 
 

 
 

เป้าหมาย 
 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากข้ึน 

2. องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และเป็น Smart Group เพิ่มขึ้น  
3. มีการขยายผลโครงการในพระราชด าริมากขึ้น 
4. เกษตรกรมีการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
5. ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. เกษตรกรเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
3. ครัวเรือนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ  

              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
5. ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 

1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขยายผลและเร่งรัดการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  
กับพื้นท่ีของตนเอง 

2) ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีโครงการหลวง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและวิถีชีวิตของเกษตรกร 
ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 

3) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา 
ภาคการเกษตร โดยก าหนดให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับของทุก ศพก. และให้มีการถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรและในโอกาสต่างๆ 

4) ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน าศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรและการด ารงชีวิต 

1.2 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มีความรู้ความสามารถในการผลิต การบริหาร

จัดการ และการตลาด มีทักษะด้านดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และเป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ 

2) ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรและพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer มีการจัด
กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการใช้ ICT เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็นก าลังหลัก ในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ส่งเสริมยุวเกษตรกร (Farm Youth) ให้มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร และสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ยุวเกษตรกร เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน พัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกรสู่ภาคการเกษตร 

4) ส่งเสริมเกษตรกรสูงอายุและสนับสนุนผู้ที่เกษียณอายุจากการประกอบอาชีพอื่น  ท่ีมีความสนใจ
ด้านการเกษตร มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาในมิติใหม่ๆ ในภาคการเกษตร 

5) จัดระบบ ประสาน และบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในด้านองค์ความรู้   
การบริหารจัดการ และเงินทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ Smart Farmer, Young Smart Farmer และเครือข่าย  

1.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เปน็ Smart Group 
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาให้มีความรู้และทักษะ  

ในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม ภาวะผู้น า สนับสนุนให้สามารถด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา  

2) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคการเกษตร (Farm Women) ให้มี 
ความเข้มแข็ง ยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน สร้างความมั ่นคงด้านอาหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนา 
และเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการถนอมอาหาร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร 
และงานเคหกิจเกษตร 



10 

 

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ให้สามารถ
บริหารจัดการกลุ่ม แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งในอนาคต 
รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก  

4) จัดระบบการพัฒนาองค์กรเกษตรกรทุกประเภทท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ Smart Group ให้ชัดเจนและเป็นท่ียอมรับ มีการประเมินศักยภาพและจัดระดับ
เพื่อการพัฒนา รวมท้ังหลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร พัฒนาฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร 
และเครือข่ายเกษตรกร จัดระบบการประสานและส่งต่อภารกิจให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนายกระดับจากองค์กร
เกษตรกรขั้นพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ  

1.4 ส่งเสริมการผลิตเพื่อความม่ันคงในอาชีพและความยั่งยืนของภาคเกษตร 
1) ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ

การเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ อยู่ดีกินดี 
รายได้เพิ่มข้ึน ลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
รวมทั้ง ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากิน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 

2) ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการผลิตเพือ่บริโภค การแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารบริโภคในทุกสถานการณ์ 

3) ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง  ๆเช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และการผลิตในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการผลิตทางการเกษตร รวมท้ังอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟูวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร 

4) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท าเกษตร ให้เหมาะสม 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ท่ีเกิดขึ้น  

1.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน 
1) พัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้สามารถ

ถ่ายทอดความรู้และให้บริการเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชน เป็นศูนย์กลาง 
การบริการและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และเป็นท่ีพึ่งของเกษตรกรในด้านการเกษตร  

2) จัดต้ังศูนย์เครือข่าย ศพก. เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถให้บริการ
แก่เกษตรกรได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมในทุกพื้นท่ี  

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับให้สามารถขับเคล่ือนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) จัดระบบการท างานให้เกิดการเช่ือมโยงกับศูนย์เครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ปศุสัตว์ และอื่น  ๆ 
รวมท้ังศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
ขอบเขตการให้บริการแก่เกษตรกร 

๕) ประสานการท างานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดการเช่ือมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกัน   
ในการพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และการให้บริการแก่เกษตรกร ให้สอดคล้องบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชน 
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1.6 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นทีแ่ละสนับสนนุการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื้นท่ี โดยเฉพาะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

(อกม.) เพื่อเป็นผู้ประสานการด าเนินงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
นักส่งเสริมการเกษตร มีการจัดระบบการท างานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สร้างความร่วมมือ และวางแผนการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง และครอบคลุมในทุกพื้นท่ี 
โดยเฉพาะเครือข่ายแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Young Smart Farmer 
และกลุ่มอื่น ๆ 

3) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานภาคีในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี อาทิ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกร 
และภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและจดัการสนิค้าเกษตรตลอดห่วงโซก่ารผลิต 
 

 
เป้าหมาย 

1. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
4. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
5. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
6. สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มข้ึน 
7. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
8. รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
4  สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
5. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไร่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
6. จ านวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่   
7. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 
8. รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
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แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อท าการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการจัดท าแผนการผลิต
และแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับ 
และเพิ่มอ านาจต่อรองของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิตในลักษณะ Cluster 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ และพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแปลงใหญ่ 
ได้ด้วยตนเองในระยะยาว 

3) พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการจัดการเชิงธุรกิจและด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) ขยายผลแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีศักยภาพ และพัฒนาให้เป็น Production Unit 
ส าหรับสินค้าเกษตรส าคัญในแต่ละพื้นท่ี มีการจัดระบบเช่ือมโยงการท างานร่วมกันและสร้างเครือข่ายกับแปลงใหญ่อื่น ๆ 
รวมทั้งเช่ือมโยงการท างานกับ ศพก. และสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการมากข้ึน 

5) บริหารจัดการการจัดระบบการท างานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการท างาน  
เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้เกิดผลส าเร็จ 

2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการปรับตัวเข้าสู่ Smart Farming  
1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยใช้หลักการบริหารจัดการเขตเกษตร

เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรส าคัญ (Zoning) และใช้แผนท่ีการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี โดยมุ่งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นท่ีเหมาะสม 
และปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

2) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และทดแทน
แรงงานเกษตร 

3) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

4) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และรูปแบบการท าการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farming) ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้และทักษะ และถ่ายทอด  
สู่เกษตรกร โดยเฉพาะ Young Smart Farmer ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการผลิต 
และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของไทยในยุคดิจิทัล โดยบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้ง
พัฒนาการท างานด้านการจัดการฟาร์มให้รองรับการท าการเกษตรรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต 

2.3 พัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเกษตร 
1) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เช่น 

มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ฮาลาล และมาตรฐานอื่น ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังพัฒนา
กระบวนการตรวจรับรองแบบกลุ่ม และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าได้มากขึ้น 

2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และปลูกฝังให้เป็นแนวคิดพื้นฐาน  
ในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
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3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ เช่น สมุนไพร 
โดยเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community : AC) โดยเฉพาะการผลิตตามมาตรฐาน ASEAN และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ/ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
เกษตรไทย 

5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร ท้ังการแปรรูป
ผลผลิตเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (Brand) การใช้ QR Code และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ  

6) บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2.4 ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
1) ผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ดี เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ท้ังในสถานการณ์ปกติและกรณี

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อจ าหน่าย/ให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
2) สนับสนุนการท างานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นกลไกหลักของชุมชนในการ

ให้บริการด้านดินและปุ๋ย และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 

3) สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ส าหรับใช้เองในไร่นา รวมทั้งอนุรักษ์ 
ส่งเสริมการปลูก และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นถิ่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต  
และลดความเส่ียงในการขาดแคลนปัจจัยการผลิตในระยะยาว 

4) ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนวางแผนการจัดการศัตรูพืช ต้ังแต่ก่อนการระบาด ติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรส าคัญในแต่ละพื้นท่ี 
และสนับสนุนการท างานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) พัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศัตรูพืช
ได้ด้วยตนเอง  

5) พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
ให้ได้มาตรฐาน ลดความเส่ียงและความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังมีการเตรียมความพร้อม 
ในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีท่ีเกิดการระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรง 

2.5 พัฒนาตลาด เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย และเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทย 
1) พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และยกระดับ 

สู่การเป็นตลาดสินค้าพรีเมี่ยม ส่งเสริมตลาดออนไลน์และขยายผลให้ครอบคลุมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
กลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดพื้นท่ีตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีเกื้อกูลกัน 

2) ประสานและเช่ือมโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หน่วยงาน/องค์กรต่าง  ๆในการรับซื้อ
ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร รวมท้ังพัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท้ังแก่เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร  
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3) ส่งเสริมการท า Contract Farming และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรตามช้ันคุณภาพ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  

4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พัฒนาให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน บูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเท่ียวของไทยและเป็นท่ีรู้จัก/ยอมรับของนักท่องเท่ียวโดยท่ัวไป 

5) เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทยให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของต่างประเทศ เช่น สนับสนุน
กิจกรรมแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของไทย และแสวงหาตลาดใหม่ 
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กลยทุธ์ที่ 3 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยนื 

 
เป้าหมาย 
 เกษตรกรลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร 

1) ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร และสร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้เข้มแข็งและครอบคลุมพื้นท่ี
มากขึ้น สนับสนุนการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศการเกษตร และเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตของภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

3.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันและก าจัดโรค 

และแมลงศัตรูพืช ใช้สารเคมีทางการเกษตรตามความจ าเป็น ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมีให้มากขึ้น 

 2) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 3) มีการพัฒนาระบบการปลูกพืชและเขตกรรมท่ีเหมาะสม 
 4) ส่งเสริมการผลิตโดยการยึดหลัก Zero – Waste และ Green Economy 
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กลยทุธ์ที่ 4 พัฒนาศกัยภาพองคก์รและการบริหารจดัการ 
 

 
 

เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer เพิ่มขึ้น 

2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1. ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนข้าราชการท้ังหมด 
2. กระบวนงานและบริการของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีปรับเปล่ียนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 ของกระบวนงานท้ังหมด 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็น Smart Officer 

1) ก าหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลากรในภาพรวมขององค์กร สายงานและระดับต าแหน่ง 
ในปัจจุบัน โดยร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนและปรับปรุงคุณสมบัติและสมรรถนะให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการน ามาใช้ภายในกรมส่งเสริมการเกษตรให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

2) จัดท าฐานข้อมูลส าหรับพัฒนาบุคลากร โดยมีทีมงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินการ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และทันสถานการณ์ 
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3) พัฒนาหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเดิมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวทางและแผนพัฒนา
บุคลากร หรือในกรณีท่ีจะต้องสร้างหลักสูตรใหม่เข้ามาทดแทนหรือเพิ่มเติมจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการพัฒนา
บุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4)  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพตามสายงานและระดับต าแหน่ง มีความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ตลอดจนการโยกย้ายสับเปล่ียนงาน โดยน าวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายเข้ามาร่วมจัดการ
เรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ อาทิ การเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ 
จากผู้อื่น (Coaching) และการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมส่งเสริม
การเกษตร ตลอดจนเช่ือมโยงการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

5) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ ในการ
น าหลักการและวิธีการศึกษาวิจัยในงานประจ าเข้ามาร่วมประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรให้เป็น  Smart 
Officer สร้างการยอมรับและความเช่ือมั่นขององค์กร อาทิ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ  
และสมรรถนะ และการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 

6) สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร โดยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการน าผล  
ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer มาใช้ประโยชน์ส าหรับสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ระดับต าแหน่ง การสร้างขวัญก าลังใจ และการให้รางวัลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ สามารถน าองค์ความรู้และความเช่ียวชาญมาพัฒนางานให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมได้ 

4.2 พัฒนาระบบขอ้มูล สารสนเทศ และการท างานบนฐานข้อมูล 
1) ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เพื่อสนับสนุนการท างานและการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 

โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ี โดยจัดท าข้อมูลในรูปแบบแผนท่ี (Mapping) สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก ซึ่งจะท าให้เกิดการตรวจสอบ 
(Recheck) ข้อมูลจากพื้นท่ี น าไปสู่การปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ลดภาระในการจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่จ าเป็น และเพิ่ม
การจัดเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้แต่ยังไม่มีในระบบ น าไปสู่การท างานบนฐานของข้อมูลอย่างแท้จริง 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเช่ือมโยง 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้และฐานข้อมูลการเกษตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดการเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ท้ังการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง (Top Down) 
และแผนงาน/โครงการตามความต้องการของพื้นท่ี (Bottom Up) เป็นการสนับสนุนให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ก้าวสู่การเป็น Digital DOAE 

4) ช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติ ให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 พัฒนาการจัดท าและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1) พัฒนาการจัดท าแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความชัดเจน มีเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และโครงการ

รองรับในแต่ละกลยุทธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายระดับต่าง ๆ 
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2) ปรับปรุงโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีการบูรณาการ ท้ังภายในกอง/ส านัก และบูรณาการ 
ระหว่างกอง/ส านักในส่วนกลาง เพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน แต่ละโครงการสามารถแสดงผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน 
มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นส าคัญ รวมท้ังจัดท าโครงการท่ีมีความส าคัญ (Flagship Project)  
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

3) พัฒนาระบบรายงานผลการด าเนินงาน ให้แสดงผลส าเร็จของงานในเชิงคุณภาพและการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกร พัฒนาและเช่ือมโยงระบบรายงานท่ีมีอยู่แล้ว ให้แสดงผลส าเร็จของงานท้ังในมิติของแผนงาน/
โครงการและมิติพื้นท่ี รวมทั้งประเมินผลโครงการเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน  

4.4 พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
1) ส่งเสริมการเกษตรโดยยึดพื้นท่ีเป็นหลัก ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายอย่างชัดเจน และพัฒนาต่อยอด 

จากฐานการพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา บูรณาการการท างานและทรัพยากร 
จากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลส าเร็จต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  ด าเนินการโดยเช่ือมโยงกับระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

2) พัฒนารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี และขยายผลให้ครอบคลุมในทุกจังหวัด 
ท างานบนฐานของข้อมูล วิเคราะห์ให้ครอบคลุมท้ังมิติพื้นท่ี -คน-สินค้า ใช้ข้อมูลในรูปแบบแผนท่ี (Mapping)  
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน 
ใช้กลไก/เครือข่ายของชุมชนในการขับเคล่ือนงานเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในชุมชนและเกิดความยั่งยืน 

3) คัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างานเชิงพื้นท่ีเพื่อเป็นแกนหลัก  
ในการขับเคล่ือนงานและสร้างทีมงานในแต่ละพื้นท่ี เป็นการพัฒนางานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
และก้าวสู่การเป็น Smart Officer  

4) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพื้นท่ีท่ีด าเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี
ได้ประสบความส าเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานและพัฒนายกระดับสู่การเป็นต้นแบบส าหรับใช้ขยายผลสู่พื้นท่ีอื่น 

5) การบริหารจัดการแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน หลังจากท่ีมีการจัดท าและขับเคล่ือนแผนฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกลไกขับเคล่ือนท่ีเข้มแข็ง ให้มีการก าหนดรูปแบบของแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
และเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางได้ทราบความต้องการของพื้นท่ีและปรับโครงการ/
งบประมาณให้สอดคล้อง น าไปสู่การเช่ือมโยงระหว่างแผนงานท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง (Top Down) กับแผนงาน 
ตามความต้องการของพื้นท่ี (Bottom Up) 

4.5 พัฒนาองค์กรและระบบการท างาน 
1) พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง สามารถ

รองรับการขับเคล่ือนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ปรับระบบการจัดสรรอัตราก าลังให้มีความยืดหยุ่น มองภาพองค์รวมของทั้งองค์กร ทบทวน 

กรอบอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ และจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อให้หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท้ังงานในเชิงรุก/เชิงพัฒนาท่ีเกิดขึ้นใหม่ และงานตามภารกิจ
ประจ าท่ีต้องใช้เวลาในการด าเนินการ  
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3) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
ท่ีเปล่ียนแปลง ลดความซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่น และเอื้ออ านวยต่อการขับเคล่ือนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ของกรมฯ และสามารถรองรับภารกิจใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่การเป็น
องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) รวมทั้งท าการศึกษาและเตรียมความพร้อมขององค์กร  
เพื่อรองรับการท างานในยุคท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัญญาประดิษฐ์  
(AI : Artificial Intelligence) ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการแก่เกษตรกร  

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การท างานอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ 
พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการเกษตร 

5) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และผลการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบท่ีน่าสนใจ เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงาน รวมท้ังสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อสาธารณชน โดยด าเนินการในเชิงรุก ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
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ส่วนที่ 3  
โครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี  
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โครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี  

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
     295,117    644,975    644,975   ราย  2,088.1408  2,621.1801  2,610.2361  

1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     34,840     72,480     72,480   ราย   522.6231   538.3018   538.3018  

1) ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ     34,840     72,480     72,480   ราย   522.6231   538.3018   538.3018  
  1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร     34,840      72,480      72,480   ราย   56.0700   57.7522   57.7522  
  2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์          466.5531   480.5496   480.5496  
2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า     70,540    375,610    375,610   ราย   987.9433  1,454.4540  1,454.4540  

1) โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 4,700      4,700       4,700   ราย   12.4008   12.4008   12.4008  

  1.1) กิจกรรมสง่เสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 4,700      4,700       4,700   ราย   12.4008   12.4008   12.4008  
2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 21,900     21,900      21,900   ราย   97.7296   323.8909   323.8909  
  2.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน     15,000      15,000      15,000   ราย   65.0722   223.2538   223.2538  
  2.2) กิจกรรมสง่เสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   6,900       6,900       6,900   ราย   32.6574   100.6371   100.6371  

3) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

 6,000   50,000   50,000   ไร ่  44.1960   267.5637   267.5637  

  3.1) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรับสนิค้าเกษตรที่ส าคัญ (zoning)       6,000   50,000   50,000   ไร่   44.1960   267.5637   267.5637  
4) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  1,200   1,200   1,200   ราย   5.4303   5.4303   5.4303  
  4.1) กิจกรรมสง่เสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  1,200   1,200   1,200   ราย   5.4303   5.4303   5.4303  

5) โครงการเกษตรอินทรีย์       5,000       5,000       5,000   ราย   10.2355   10.2355   10.2355  
  5.1) กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์        5,000       5,000       5,000   ราย   10.2355   10.2355   10.2355  

6) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่      1,800       1,800       1,800   แปลง   470.8044   470.8044   470.8044  
  6.1) กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่       1,800       1,800       1,800   แปลง   470.8044   470.8044   470.8044  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     19,380   42,450   42,450   ราย   63.9162   209.1050   209.1050  
  7.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     19,380   42,450   42,450   ราย   63.9162   209.1050   209.1050  

8) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร     18,000    300,000    300,000   ไร่/ราย   44.8094   66.0370   66.0370  
  8.1) กิจกรรมสง่เสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง      18,000    300,000    300,000   ไร่   44.8094   66.0370   66.0370  
       18,000    300,000    300,000   /ราย        

9) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน         360          360          360   ราย   7.4530   7.6766   7.6766  
  9.1) กิจกรรมสง่เสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน         360          360          360   ราย   7.4530   7.6766   7.6766  

10) โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี          10           10           10   แปลง   78.3603   14.0000   14.0000  
  10.1) กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี          10           10           10   แปลง   78.3603   14.0000   14.0000  

11) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าในระดับไร่นา          50           50           50   ศพก   6.6250   6.6250   6.6250  
  11.1) โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  าในระดับไร่นา           50            50            50   ศพก   6.6250   6.6250   6.6250  

12) โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 5,700,000  5,700,000  5,700,000   ล้าน
ครัวเรือน  

 145.9828   60.6848   60.6848  

  1.1) กิจกรรมขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 5,700,000  5,700,000  5,700,000   ล้าน
ครัวเรือน  

 101.8994   60.6014   60.6014  

  1.2) กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  1       ระบบ   44.0834   0.0834   0.0834  
3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม     65,297      64,700      64,700   ราย   93.7580   92.9125   92.9125  
1) โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ     63,097   62,500   62,500   ราย   90.1580   89.3125   89.3125  
2) โครงการพัฒนาพื นที่โครงการหลวง       2,200       2,200       2,200   ราย   3.6000   3.6000   3.6000  
4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้      8,170       8,170       8,170   ราย   17.7874   18.0874   18.0874  
1) โครงการต าบลมั่นคง มัง่คัง่ ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้       8,170       8,170       8,170   ราย   17.7874   18.0874   18.0874  
5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว          77   154   154   แหล่ง   3.8600   3.9758   3.9758  
1) โครงการสง่เสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร 

 
          77   154   154   แหล่ง   3.8600   3.9758   3.9758  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล         154   154            -     แห่ง   10.5940   10.9440   -    
1) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ         154   154            -     แห่ง   10.5940   10.9440   -    
7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก     97,210    104,225    104,225   ราย   396.6839   430.6326   430.6326  

1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     26,460   26,460   26,460   ราย   239.5624   239.5624   239.5624  
  1.1) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร     26,460   26,460   26,460   ราย   239.5624   239.5624   239.5624  

2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)     22,505      22,505      22,505   ราย   62.1078   62.1078   62.1078  
  2.1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)     17,640   17,640   17,640   ราย   40.7106   40.7106   40.7106  
  2.2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer       4,865   4,865   4,865   ราย   21.3972   21.3972   21.3972  

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพือ่แก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร      3,000       3,000       3,000   ราย   4.6000   4.6000   4.6000  
  3.1) กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร       3,000       3,000       3,000   ราย   4.6000   4.6000   4.6000  

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส้าหรับสนิค้าเกษตร          77           77           77   จังหวัด   13.4300   13.4300   13.4300  
  4.1) กิจกรรมตลาดเกษตรกร           77            77            77   จังหวัด   13.4300   13.4300   13.4300  

5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ OTOP 

    17,640   17,640   17,640   ราย   43.6559   46.7359   46.7359  

  5.1) กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน     17,640   17,640   17,640   ราย   43.6559   46.7359   46.7359  
6) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  -         4,620       4,620   ราย   -     26.9665   26.9665  
  6.1) กิจกรรมสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน            -         2,310       2,310   ราย   -     13.2980   13.2980  
  6.2) กิจกรรมสง่เสริมเกษตรกรรมทางเลือก            -         2,310       2,310   ไร่ (ราย)   -     13.6685   13.6685  

7) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  27,605   30,000   30,000   ราย   33.3278   37.2300   37.2300  
  7.1) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร     27,605   30,000   30,000   ราย   33.3278   37.2300   37.2300  
8 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม     16,800   16,800   16,800   ราย   15.6880   16.1730   16.1730  
1) โครงการสง่เสริมการหยุดเผาในพื นที่การเกษตร 

 
 

    16,800   16,800   16,800   ราย   15.6880   16.1730   16.1730  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค       2,260       2,990       2,990   ราย   39.2031     55.6990     55.6990  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         240          240          240   ราย   4.1030   4.7160   4.7160  
1) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        240          240          240   ราย   4.1030   4.7160   4.7160  

  1.1) กิจกรรมเพ่ิมศัพยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร         240   240   240   ราย   4.1030   4.7160   4.7160  
  ภาคตะวันออก         270   1,000       1,000   ราย   11.5458   24.9492   24.9492  
1) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวนัออก         270   1,000       1,000   ราย   11.5458   24.9492   24.9492  
  1.1) กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าผลผลิตไม้ผลในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)         270   1,000   1,000   ราย   11.5458   24.9492   24.9492  

  ภาคใต้      1,360       1,360       1,360   ราย   10.3655   12.8450   12.8450  
1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร      1,360       1,360       1,360   ราย   10.3655   10.9525   10.9525  
  1.1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว         700          700          700   ราย   1.8207   1.8207   1.8207  
  1.2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ทุเรียน/ มังคุด)         330          330          330   ราย   6.6523   7.2393   7.2393  
  1.3) กิจกรรมสง่เสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพื นที่สวนปาล์มน  ามัน สวนยางพารา         330          330          330   ราย   1.8925   1.8925   1.8925  

  ภาคใต้ชายแดน         390          390          390   ราย   13.1888   13.1888   13.1888  
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร         390          390          390   ราย   13.1888   13.1888   13.1888  
  1.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)           90            90            90   ราย   12.1200   12.1200   12.1200  
  1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรสินค้า : มะพร้าวแกง         300          300          300   ราย   1.0688   1.0688   1.0688  

 

 

 หมายเหตุ : 1. สรุปโครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ตามตารางน้ี เป็นข้อมูลเริ่มต้นเฉพาะปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ซึ่งส าหรับการด าเนินการประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2565 จะต้องมีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงต้ังแต่เริ่มต้นการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
                             2. ปี 2564 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็น แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของกรมส่งเสริมการเกษตรตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ความชัดเจนของเนื้อหาสาระ
ของแผน ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ รวมท้ัง  
ความร่วมมือของหน่วยงานภาคี และเครือข่ายการท างาน ดังนั้น ในช่วงแรกของการขับเคล่ือนแผน กรมส่งเสริมการเกษตร
จึงให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ซึ่งเป็นก้าวแรกท่ีส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
 

หลักการ 
1. ใช้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบ

ทิศทางในการท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร ท้ังในส่วนท่ีมีโครงการ/งบประมาณรองรับ และส่วนท่ีเป็น
ภารกิจประจ าและงานสนับสนุน เพื่อให้การท างานทุกส่วนมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

2. ขับเคล่ือนการด าเนินงานควบคู่กันระหว่างแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง (Top Down) 
และแผนงาน/โครงการตามความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง  
และเกิดผลส าเร็จต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการการท างานและงบประมาณจากทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานและขับเคล่ือนงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่การเป็น Digital DOAE 
และเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
 

แนวทางการขับเคลื่อน 
1. ส่ือสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ จัดท าส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ในรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถเข้าถึงบุคลากรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระ  
และเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และร่วม
ด าเนินการตามบทบาทภารกิจ 

2. ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัด เพื่อให้มีการ 
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. กอง/ส านักในส่วนกลางท่ีรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตร ทบทวน/ปรับโครงการ  
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้  
แก่หน่วยงานในพื้นท่ี  

4. กอง/ส านักท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุน ทบทวน/ปรับบทบาทภารกิจในความรับผิดชอบ  
เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้เกิดผลส าเร็จท่ีชัดเจน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ  
กรมส่งเสริมการเกษตร 

5. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 6 เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือนงานของจังหวัด 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม สนับสนุน รายงาน และประเมินผลการด าเนินงาน 

6. ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนองค์ความรู้และวิชาการเฉพาะด้านของศูนย์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และปัจจัยการผลิต ให้แก่หน่วยปฏิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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7. ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการโครงการ 
และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง  
(Top Down) และแผนงาน/โครงการตามความต้องการของพื้นท่ี (Bottom Up)  

8. ส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรตามความ
ต้องการของเกษตรกรและชุมชน และขับเคล่ือนแผนฯ สู่การปฏิบัติผ่านการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
เชิงพื้นท่ี รวมท้ังประสานทุกภาคส่วนในพื้นท่ีให้เข้ามาร่วมด าเนินการ และสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

9. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แก่หน่วยงาน
ภาคีและเครือข่ายการพัฒนาท้ังในระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเช่ือมโยงการ
ท างานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกัน น าไปสู่การระดมทรัพยากรและบูรณาการการท างานโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 

10. ใช้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานและโครงการประจ าปี เพื่อให้มีการขับเคล่ือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
ท่ีชัดเจนในแต่ละปี รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม และรายงานตามระบบการท างานปกติประจ า 

11. ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้ทราบผลส าเร็จ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือนแผนฯ 
น าข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ประกอบการจัดท าแผนฯ ในระยะต่อไป 

ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
  วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีก าหนดขึ้น สามารถวัดผลส าเร็จได้จากการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ทั้ง 4 ประเด็น โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะเกิดผลส าเร็จท่ีชัดเจนและบรรลุเป้าหมาย
ในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่เป้าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม ระดับกลยุทธ์ และเป้าหมายในภาพรวมจนถึงวิสัยทัศน์
ของกรมฯ โดยมีค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลส าเร็จในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง   ความเข้มแข็งของเกษตรกรพิจารณาท้ังเกษตรกรท่ีเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม  
                                            และเครือข่าย ดังนี้ 

 -  รายบุคคล : Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
 -  รายกลุ่ม : กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

      กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ท่ีผ่านการประเมินเข้าสู่ Smart Group 
 -  เครือข่าย : เครือข่าย ศพก. เครือข่าย Young Smart Farmer 

                   เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี -  ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน มีความมั่นคงด้านอาหาร 
 -  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
 -  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

                                                 และการด าเนินชีวิต 

 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต พัฒนาคุณภาพ 
                                             ผลผลิต แปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเข้าถึงตลาด 

มีรายได้ที่ม่ันคง -  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 -  สินค้าเกษตรมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 
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ค าอธิบายเป้าหมายและตัวชี้วัด 

 “เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน” ตามท่ีก าหนดในเป้าหมายและตัวชี้วัด ท้ังใน
ภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร และในระดับกลยุทธ์ หมายถึง เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าร่วมในโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น 
 

 “สินค้า” หมายถึง สินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีการส่งเสริมภายใต้
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในอาชีพแก่เกษตรกร 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลกั หน่วยงานร่วม 

1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ 
    มากข้ึน 

1. เกษตรกรเป็น Smart Farmer และ Young 
    Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กพก. กสว. สสจ. กวพ. กอป. 
กพวศ.  

2. องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย   
    มีความเข้มแข็ง และเป็น Smart Group เพ่ิมข้ึน 

2. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
    เป็น Smart Group ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

กพก. กสว. สสจ. กวพ. กอป. 
กพวศ.  

3. มีการขยายผลโครงการในพระราชด าริมากข้ึน 3. ครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและน้อมน า 
    แนวพระราชด าริไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

กพวศ. กวพ. กพก. สสจ. กสว.  

4. เกษตรกรมีการลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ 
    ในครัวเรือน 

4. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีการลดรายจ่าย 
    และเพ่ิมรายได้ 

กพวศ. กวพ. กพก. สสจ. กสว.  

5. เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร 5. ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กพก. กพวศ. กวพ. สสจ. กสว. 
กขพ. 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลกั หน่วยงานร่วม 

1. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 
    มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

1. มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน    
    เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

สสจ. กพวศ. กวพ. กอป. 
กขพ.  

2. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 2. มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย  
    เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

สสจ. 
 

กพวศ. กวพ. กอป. 
กขพ.  

3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิต 
    ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

3. เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่การ 
    รับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

สสจ. กพวศ. กวพ. กอป. 
กขพ.  

4. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
    มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

4. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี 
    มูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

กสว. กพก. 

5. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

5. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไร่ เพ่ิมข้ึน 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

สสจ. กวพ. กพวศ. กขพ. 
กอป.  

6. สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก 
    เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมข้ึน 

6. จ านวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
    การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่   

กพวศ. สสจ. ศสท. กวพ. กอป. 
กขพ. กพก. กสว.  

7. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

7. รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 3 

สสจ. กสว. กพก. กพวศ. 
กขพ. กวพ.  

8. รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 8. รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

กสว.  
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กลยุทธ์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลกั หน่วยงานร่วม 

1. เกษตรกรลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร 1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
    และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  
    ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย 

กพวศ. กวพ. 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลกั หน่วยงานร่วม 

1. ข้าราชการกรมสง่เสริมการเกษตร 
    เป็น Smart Officer เพ่ิมข้ึน 

1. ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
    เป็น Smart Officer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
    ของจ านวนข้าราชการทั้งหมด 

สพท. 
กกจ. 
ศสท. 

ทุกหน่วยงาน 

2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมข้ึน 

2. กระบวนงานและบริการของกรมส่งเสริม 
    การเกษตรที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ 
    ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 30 ของกระบวนงานทั้งหมด 

ศสท. ทุกหน่วยงาน 

 

ค าอธิบายอักษรย่อหน่วยงาน 

 กพก. : กองพัฒนาเกษตรกร 
 กพวศ. :  กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรมเกษตร 
 สสจ. : ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 กสว. : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 สพท. :  ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 กกจ. : กองการเจ้าหน้าท่ี 
 ศสท. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 กวพ. : กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 กอป. : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
 กขพ. : กองขยายพันธุ์พืช 
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ภาคผนวก ก. 

ตารางแสดงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบายรัฐบาล (หลัก & เร่งด่วน) 

นโยบายหลัก 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขันของไทย  
6. การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน   
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม    
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต   
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื นที่ชายแดนภาคใต้  
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน      
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

1. ความมั่นคง 
    1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบ
ต่อความมั่นคง 

1. การเมือง 
1) การกระจายอ านาจ การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
5. เศรษฐกิจ 
 1) การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 
4,000 โครงการทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความ
สงบในสงัคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ในชาติ 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 

นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

   นโยบายท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

นโยบายท่ี 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

3. การเกษตร 
1) เกษตรอัตลักษณ์ 
2) เกษตรปลอดภัย 
3) เกษตรชีวภาพ 
4) เกษตรแปรรูป 
5) เกษตรอัจฉริยะ 
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

5. การท่องเท่ียว 
1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสตกิส์ และดิจิทัล 
1) โครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส์ 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 

1) การสร้างความเข้มแข็งผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
2) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2) การพัฒนาเขตพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

5. เศรษฐกิจ 
1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2) อุตสาหกรรมการเกษตร 
3) Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 
4) การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
5) การพัฒนาแหล่งน  าและการชลประทานเพื่อ

การเกษตร 
6) ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming 
7) การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและ

ระบบเกษตรพันธสัญญา 
8) การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน) 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ทรัพยากรทางบก 
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. สาธารณสุข 
1) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ

เศรษฐกิจ 
2) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

1) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านขนส่ง 
2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3) การพัฒนาด้านพลังงาน 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3) ด้านโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

นโยบายท่ี 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน  า 

นโยบายท่ี 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด้าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์

ความรู้พื นฐาน 
3) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

 4. ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

2) การพัฒนาเมือง 
3) การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

1) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุน
กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม ่

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

15. พลังทางสังคม 
1) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

16. เศรษฐกิจฐานราก 
1) การยกระดับศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ 
2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม

การพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก 
 

 1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 1) พัฒนาศักยภาพการให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคณุภาพ
ของรัฐ และมีอาชีพ 

2) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแขง็การเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

2. การต่างประเทศ 
1) ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2) การพัฒนาพื นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน 
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 

1) สังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2) สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3) สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  
19. การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 

1) การพัฒนาการจัดการน  าเชิงลุ่มน  าทั งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน  าของประเทศ 

2) การเพิ่มผลิตภาพของน  าทั งระบบ ในการใช้ 
น  าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลคา่เพิ่ม

จากการใช้น  าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ทรัพยากรทางบก 
2) ทรัพยากรทางน  า 
3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
5) สิ่งแวดล้อม 

10. พลังงาน 
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื อเพลิง 
ชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1)  การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

2)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น  าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน 

3)  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4)  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
5)  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6)  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก 

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

1)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 

นโยบายท่ี 6 ปกป้องรกัษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 

นโยบายท่ี 11 รกัษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
19) การรักษาความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายท่ี 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด้าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
      16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

20. การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

1) การพัฒนาบริการประชาชน 
2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
3) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 

2. การบริหารราชการแผ่นดนิ 
1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ

โจทย์ชีวิตประชาชน 
2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ

เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว  

และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 

นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
การทุจริต 
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย

ทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทฯ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนความมั่นคง 

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
      1) การพัฒนากฎหมาย 

4) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

6) การจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั นตอน 
3. กฎหมาย 

1) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมายที่มีความส าคัญ 

3) มีกลไกให้ประชาชนเข้าถงึกฎหมาย
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั งการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก 
 

2) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

3) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ภาคผนวก ข. 

สรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ภาคผนวก ค. 

สรุปสาระส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
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