สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
53 ปี กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 53 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตร ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่
2 “เฉลิมชัย” ลัน่ กลางงาน “35 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตร” ปี 64
เดินหน้าขับเคลื่อน “3 S” ดันไทยครัวของโลก
3 รมว.เกษตรฯ-อธิ บดีฯเข้มแข็ง ย้ากรมส่ งเสริ มการเกษตร ครบ 53 ปี
ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่
4 53 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตร ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่

ช่ องทางการเผยแพร่
ข่าวทัว่ ไทยออนไลน์
เกษตรทากินออนไลน์
กรุ งเทพธุ รกิจออนไลน์
ข่าวสดออนไลน์

53 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตร ก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่

ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการร่ วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่ งเสริ มการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่า “สาหรับ
ปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้ าให้ประเทศไทยเป็ นครัวของ
โลก เน้นกรอบการทางานในการขับเคลื่อนร่ วมกันหรื อที่เรี ยกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร(Safety) ความมัน่ คงของ
ภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร (Sustainability)ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ร่ วมกับภาครัฐ ภาคธุ รกิจ และภาคประชาสังคม

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริ มนโยบายตลาดนาการผลิต โดยบูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเพิ่ม
ช่องทางในการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตร ดังนั้นการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรจึงเป็ นภารกิจสาคัญที่จะต้อง
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ควบคู่กบั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการ
ปรับวิธีการทางานสู่ ความปกติใหม่ (New Normal) ยึดหลักตลาดนาการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ งเสริ มการใช้และ
บริ หารจัดการปั จจัยการ ผลิตเพื่อยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้กลไกและเครื อข่ายการทางาน
ส่ งเสริ มการเกษตรเชื่ อมโยงทุกระดับ สร้างต้นแบบการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่และการถ่ายทอดความรู ้ รวมถึงการ
ช่วยเหลือดูแลและให้บริ การแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้พร้อมเพื่อพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการและ
ขยายความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆในการพัฒนาการเกษตร”
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาหรับกิจกรรมในนี้ ประกอบด้วย
พิธีบวงสรวงองค์ทา้ วมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรี ยศ์ าสตราจารย์พิเศษทานอง สิ งคาลวณิ ช
การจัดนิทรรศการและมอบรางวัลให้กบั บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจาปี 2563 การปล่อยคาราวานจัดส่ งเมล็ดพันธุ์
โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ขา้ ราชการกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับประเด็นหลักในปี 2564 ที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรต้องขับเคลื่อน ได้แก่การสื บสาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็ นนโยบายสาคัญที่ยดึ ถือและปฏิบตั ิ เพื่อที่จะสื บสาน รักษา และต่อยอด ตามที่ได้
พระราชทานแนวทาง การดาเนินการเน้นขยายผลและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทาแผนปฎิบตั ิงานในแต่
ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายมีอาชี พที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มน่ั คง การสานต่อภารกิจตลาด
นาการผลิตโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมสิ นค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีเป้ าหมายในการ
ยกระดับและเพิม่ มูลค่าสิ นค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริ หารจัดการปั จจัยการผลิตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนและเพิม่
โอกาสในการแข่งขัน โดยการส่ งเสริ มพืชที่มีศกั ยภาพและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไม้ดอกไม้ประดับ,ไผ่,
หวาย, กาแฟ, พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิ มพานต์), แมลงเศรษฐกิจ เป็ นต้น
การปรับระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มัน
สาปะหลัง, สัปปะรด, ปาล์มน้ ามัน, มะพร้าว เป็ นต้น สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดีและมีแหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน
รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้าเกษตรจากการส่ งเสริ มการเกษตร มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการสิ นค้าและการขนส่ ง ทั้งตลาดค้าส่ ง ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่ งเสริ มการ
แปรรู ปสิ นค้า พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และการสร้างตราสิ นค้า และส่ งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การจาหน่ายสิ นค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร YoungSmart
FarmerSmart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ให้กา้ วสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร รองรับการก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่ รวมทั้งสร้าง
เครื อข่ายการทางานที่เข้มแข็ง ให้เกษตรกรเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เกิดเป็ นสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้โดยมุ่งพัฒนาให้เป็ น New Startups เปลี่ยนสิ นค้าเกษตรให้เป็ นอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง รวมถึงยกระดับ
บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ให้เป็ นผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ช่วยงานงานส่ งเสริ มการเกษตรในระดับพื้นที่ ทา
หน้าที่ประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้และเชื่อมโยงกลไกงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ ภายใต้สโลแกน
“รวดเร็ ว ทัว่ ถึง แม่นยา นาความรู ้ สู่ บริ การ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มุ่งส่ งเสริ มการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ นาองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ รวมถึงการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน รวมถึงมีการจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานการณ์ในพื้นที่น้ นั ๆ และท้ายสุ ดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการต่างๆ ต้องปรับวิธีการทางานสู่ new normalพัฒนาองค์กร สู่ ระบบราชการ 4.0 ยึดธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาสู่ การเป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่เปิ ดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็ นส่ วนกลาง ยกระดับศักยภาพและความสามารถบุคลากรตาม
แนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทลั สามารถใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลเชิงพื้นที่ พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร รวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆ พร้อมก้าว
สู่ การเป็ น Digital DOAE
และท้ายสุ ดการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตร ต้องทางานคู่กบั พี่นอ้ งเกษตรกร ทั้งการให้บริ การทางการเกษตร
และช่วยเหลือเกษตรกร ในทุกมิติ แม้วา่ ความท้าทายนี้จะดูยงิ่ ใหญ่ ถ้าพวกเราทางานด้วยความรัก ความศรัทธา และความ
สามัคคี อนาคตภาคการเกษตรจะเปลี่ยนแปลง เกษตรวิถีใหม่ จะเกิดขึ้นอยูท่ ี่พวกเราทุกคน” อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กล่าว

“เฉลิมชัย” ลัน่ กลางงาน “35 ปี กรมส่ งเสริมการเกษตร” ปี 64 เดินหน้ าขับเคลื่อน “3 S” ดันไทยครัวของโลก

กระทรวงเกษตร ถือฤกษ์งาม ยามดี “35 ปี กรมส่ งเสริ มการเกษตร” ปล่อยขบวนคาราวาน รถส่ งเมล็ดพันธุ์จาก
โครงการ “ตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย Covid-19” มุ่งสู่ สานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 76 แห่ง เพื่อส่ งถึงมือประชาชนและเกษตรกรที่
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทว่ั ประเทศ “เฉลิมชัย” ประกาศปี 2564 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและอาหาร ที่
สนับสนุนและมุ่งเป้ าให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก ภายใต้กรอบการทางานที่เน้นตามแนวคิด 3 S “Safety-SecuritySustainability”
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปร่ วมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่ งเสริ มการเกษตรครบรอบปี ที่ 53 และถือโอกาสเป็ นประธานปล่อยขบวนรถส่ งเมล็ดพันธุ์
จากโครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย Covid-19 ไปให้สานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อกระจายไปให้แต่ละอาเภอให้
ถึงมือประชาชนและเกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

ในโอกาสนายเฉลิม ชัย ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจาปี 2563 จานวน 28 รางวัลจานวน 6
ประเภทได้แก่ 1) ประเภทเกษตรตาบลดีเด่น 2) ประเภทเกษตรอาเภอดีเด่น 3) ประเภทนักส่ งเสริ มการเกษตรระดับจังหวัด
ดีเด่น 4) ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานสนับสนุนดีเด่น 5) ประเภทนักส่ งเสริ มการเกษตรส่ วนกลางดีเด่นและ 6) ประเภท
หน่วยงานดีเด่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผทู ้ าคุณประโยชน์บริ จาคที่ดินเพื่อสร้างสานักงานเกษตรอาเภอบ่อพลอยจังหวัด
กาญจนบุรีจานวน 2 ท่าน ณ กรมส่ งเสริ มการเกษตรว่า

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ในปี 2564 กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้ าให้ประเทศ
ไทยเป็ นครัวของโลก เน้นกรอบการทางานในการขับเคลื่อนร่ วมกันหรื อที่เรี ยกว่า “3 S” คือความปลอดภัยของอาหาร
(Safety) ความมัน่ คงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร (Sustainability) ตลอดจน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติร่วมกับภาครัฐภาคธุ รกิจและภาคประชาสังคม
นอกจากนี้ยงั ได้ส่งเสริ มนโยบายตลาดนาการผลิตโดยบูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาเพิ่มช่องทางใน
การตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรดังนั้นการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรจึงเป็ นภารกิจสาคัญที่จะต้องช่วยเหลือดูแล

เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่กบั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการปรับวิธีการ
ทางานสู่ ความเป็ น New Normal ยึดหลักตลาดนาการผลิตใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ งเสริ มการใช้และบริ หารจัดการ
ปัจจัยการผลิต

เพื่อยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้กลไกและเครื อข่ายการทางานส่ งเสริ มการเกษตรเชื่ อมโยง
ทุกระดับสร้างต้นแบบการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่และการถ่ายทอดความรู ้ รวมถึงการช่วยเหลือดูแลและให้บริ การแก่
เกษตรกรสร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้พร้อมเพื่อพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการและขยายความร่ วมมือกับภาคส่ วน
ต่างๆในการพัฒนาการเกษตร
35 ปี กรมส่ งเสริมการเกษตร ก้ าวสู่ เกษตรวิถีใหม่

ด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดารงอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 กรมส่ งเสริ มการเกษตรต้อง
ขับเคลื่อนได้แก่ การสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามที่ได้พระราชทานแนวทางการดาเนินการเน้นขยายผล

และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย การจัดทาแผนปฎิบตั ิงานในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมาย
มีอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มนั่ คงการสานต่อภารกิจตลาดนาการผลิตโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลง
ใหญ่ให้ครอบคลุมสิ นค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพการปรับระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri – map ใน
พืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ ามันและมะพร้าวเป็ นต้น
พร้อมให้สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดีและมีแหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชนรวม ทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อมัน่
ในคุณภาพสิ นค้าเกษตรจากการส่ งเสริ มการเกษตรมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับพัฒนาระบบบริ หารจัดการสิ นค้าและการ
ขนส่ งทั้งตลาดค้าส่ งธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่และตลาดออนไลน์รวมถึงส่ งเสริ มการแปรรู ปสิ นค้าพัฒนาบรรจุภณั ฑ์และการ
สร้างตราสิ นค้า และส่ งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าเกษตรการยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิชาการการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่สร้างการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมและการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรต้องทางานคู่กบั พี่นอ้ งเกษตรกรทั้งการให้บริ การทาง
การเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรในทุกมิติ

รมว.เกษตรฯ-อธิบดีฯเข้ มแข็ง ยา้ กรมส่ งเสริมการเกษตร ครบ 53 ปี ก้ าวสู่ เกษตรวิถีใหม่
ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการร่ วมแสดงความยินดี เนื่ องในวันที่
ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่ งเสริ มการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่า “สาหรับปี 2564 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้ าให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก เน้นกรอบการ
ทางานในการขับเคลื่อนร่ วมกันหรื อที่เรี ยกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร(Safety) ความมัน่ คงของภาคการเกษตรและ
อาหาร (Security) และความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร (Sustainability)ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาค
ธุ รกิจ และภาคประชาสังคม
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริ มนโยบายตลาดนาการผลิต โดยบูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเพิ่ม
ช่องทางในการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตร ดังนั้นการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรจึงเป็ นภารกิจสาคัญที่จะต้อง
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ควบคู่กบั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการ
ปรับวิธีการทางานสู่ ความปกติใหม่ (New Normal) ยึดหลักตลาดนาการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ งเสริ มการใช้และ
บริ หารจัดการปัจจัยการ ผลิตเพื่อยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้กลไกและเครื อข่ายการทางาน
ส่ งเสริ มการเกษตรเชื่ อมโยงทุกระดับ สร้างต้นแบบการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่และการถ่ายทอดความรู ้ รวมถึงการ
ช่วยเหลือดูแลและให้บริ การแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้พร้อมเพื่อพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการและ
ขยายความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆในการพัฒนาการเกษตร”

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาหรับกิจกรรมในนี้ ประกอบด้วย
พิธีบวงสรวงองค์ทา้ วมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรี ยศ์ าสตราจารย์พิเศษทานอง สิ งคาลวณิ ช
การจัดนิทรรศการและมอบรางวัลให้กบั บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจาปี 2563 การปล่อยคาราวานจัดส่ งเมล็ดพันธุ์
โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ขา้ ราชการกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับประเด็นหลักในปี 2564 ที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรต้องขับเคลื่อน ได้แก่การสื บสาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็ นนโยบายสาคัญที่ยดึ ถือและปฏิบตั ิ เพื่อที่จะสื บสาน รักษา และต่อยอด ตามที่ได้
พระราชทานแนวทาง การดาเนินการเน้นขยายผลและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทาแผนปฎิบตั ิงานในแต่
ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายมีอาชี พที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มนั่ คง การสานต่อภารกิจตลาด
นาการผลิตโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมสิ นค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีเป้ าหมายในการ
ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริ หารจัดการปั จจัยการผลิตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขัน โดยการส่ งเสริ มพืชที่มีศกั ยภาพและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไม้ดอกไม้ประดับ,ไผ่,
หวาย, กาแฟ, พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิ มพานต์), แมลงเศรษฐกิจ เป็ นต้น
การปรับระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มัน
สาปะหลัง, สัปปะรด, ปาล์มน้ ามัน, มะพร้าว เป็ นต้น สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดีและมีแหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน
รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้าเกษตรจากการส่ งเสริ มการเกษตร มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการสิ นค้าและการขนส่ ง ทั้งตลาดค้าส่ ง ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่ งเสริ มการ
แปรรู ปสิ นค้า พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และการสร้างตราสิ นค้า และส่ งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิม่ โอกาสใน
การจาหน่ายสิ นค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร YoungSmart
FarmerSmart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ให้กา้ วสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร รองรับการก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่ รวมทั้งสร้าง
เครื อข่ายการทางานที่เข้มแข็ง ให้เกษตรกรเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เกิดเป็ นสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้โดยมุ่งพัฒนาให้เป็ น New Startups เปลี่ยนสิ นค้าเกษตรให้เป็ นอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง รวมถึงยกระดับ
บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ให้เป็ นผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ช่วยงานงานส่ งเสริ มการเกษตรในระดับพื้นที่ ทา
หน้าที่ประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้และเชื่อมโยงกลไกงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ ภายใต้สโลแกน
“รวดเร็ ว ทัว่ ถึง แม่นยา นาความรู ้ สู่ บริ การ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งส่ งเสริ มการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ นาองค์ความรู ้มา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ รวมถึง
การนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร ให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน รวมถึงมีการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สถานการณ์ในพื้นที่น้ นั ๆ และท้ายสุ ดการขับเคลื่อนการดาเนินการต่างๆ ต้องปรับวิธีการทางานสู่ new normalพัฒนาองค์กร
สู่ ระบบราชการ 4.0 ยึดธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาสู่ การเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่เปิ ดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็ น
ส่ วนกลาง ยกระดับศักยภาพและความสามารถบุคลากรตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทลั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลเชิงพื้นที่ พัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร รวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆ พร้อมก้าวสู่ การเป็ น Digital DOAE
และท้ายสุ ดการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตร ต้องทางานคู่กบั พี่นอ้ งเกษตรกร ทั้งการให้บริ การทางการเกษตร
และช่วยเหลือเกษตรกร ในทุกมิติ แม้วา่ ความท้าทายนี้จะดูยงิ่ ใหญ่ ถ้าพวกเราทางานด้วยความรัก ความศรัทธา และความ
สามัคคี อนาคตภาคการเกษตรจะเปลี่ยนแปลง เกษตรวิถีใหม่ จะเกิดขึ้นอยูท่ ี่พวกเราทุกคน” อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กล่าว

53 ปี กรมส่ งเสริมการเกษตร ก้ าวสู่ เกษตรวิถีใหม่

ดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการร่ วมแสดงความยินดีเนื่ องในวันที่
ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่ งเสริ มการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่า “สาหรับปี 2564 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้ าให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก เน้นกรอบการ
ทางานในการขับเคลื่อนร่ วมกันหรื อที่เรี ยกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร(Safety) ความมัน่ คงของภาคการเกษตรและ
อาหาร (Security) และความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร (Sustainability)ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาค
ธุ รกิจ และภาคประชาสังคม
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริ มนโยบายตลาดนาการผลิต โดยบูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเพิ่ม
ช่องทางในการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตร ดังนั้นการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรจึงเป็ นภารกิจสาคัญที่จะต้อง
ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ควบคู่กบั การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการ
ปรับวิธีการทางานสู่ ความปกติใหม่ (New Normal) ยึดหลักตลาดนาการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ งเสริ มการใช้และ
บริ หารจัดการปั จจัยการ ผลิตเพื่อยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้กลไกและเครื อข่ายการทางาน
ส่ งเสริ มการเกษตรเชื่ อมโยงทุกระดับ สร้างต้นแบบการส่ งเสริ มการเกษตรเชิงพื้นที่และการถ่ายทอดความรู ้ รวมถึงการ

ช่วยเหลือดูแลและให้บริ การแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้พร้อมเพื่อพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการและ
ขยายความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆในการพัฒนาการเกษตร”

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวเพิม่ เติมว่า “สาหรับกิจกรรมในนี้ ประกอบด้วยพิธี
บวงสรวงองค์ทา้ วมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรี ยศ์ าสตราจารย์พิเศษทานอง สิ งคาลวณิ ช การ
จัดนิทรรศการและมอบรางวัลให้กบั บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจาปี 2563 การปล่อยคาราวานจัดส่ งเมล็ดพันธุ์ โครงการ
ตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ขา้ ราชการกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สาหรับประเด็นหลักในปี 2564 ที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรต้องขับเคลื่อน ได้แก่การสื บสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นนโยบายสาคัญที่ยดึ ถือและปฏิบตั ิ เพื่อที่จะสื บสาน รักษา และต่อยอด ตามที่ได้พระราชทาน
แนวทาง การดาเนินการเน้นขยายผล และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทาแผนปฎิบตั ิงานในแต่ละพื้นที่อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายมีอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มนั่ คง การสานต่อภารกิจตลาดนาการผลิต
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมสิ นค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีเป้ าหมายในการยกระดับ
และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริ หารจัดการปั จจัยการผลิตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนและเพิม่ โอกาส
ในการแข่งขัน โดยการส่ งเสริ มพืชที่มีศกั ยภาพและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เช่น พืชสมุนไพร, ไม้ดอกไม้ประดับ,ไผ่, หวาย,
กาแฟ, พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิ มพานต์), แมลงเศรษฐกิจ เป็ นต้น
การปรับระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มัน
สาปะหลัง, สัปปะรด, ปาล์มน้ ามัน, มะพร้าว เป็ นต้น สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดีและมีแหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน
รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้าเกษตรจากการส่ งเสริ มการเกษตร มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการสิ นค้าและการขนส่ ง ทั้งตลาดค้าส่ ง ธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่ งเสริ มการ
แปรรู ปสิ นค้า พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และการสร้างตราสิ นค้า และส่ งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิม่ โอกาสใน
การจาหน่ายสิ นค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร YoungSmart
FarmerSmart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ให้กา้ วสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร รองรับการก้าวสู่ เกษตรวิถีใหม่ รวมทั้งสร้าง
เครื อข่ายการทางานที่เข้มแข็ง ให้เกษตรกรเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และออกแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เกิดเป็ นสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้โดยมุ่งพัฒนาให้เป็ น New Startups เปลี่ยนสิ นค้าเกษตรให้เป็ นอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง รวมถึงยกระดับ
บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) ให้เป็ นผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ช่วยงานงานส่ งเสริ มการเกษตรในระดับพื้นที่ ทา
หน้าที่ประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้และเชื่อมโยงกลไกงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ ภายใต้สโลแกน
“รวดเร็ ว ทัว่ ถึง แม่นยา นาความรู ้ สู่ บริ การ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มุ่งส่ งเสริ มการเกษตรบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ นาองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ รวมถึงการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน รวมถึงมีการจัดทา
แผนพัฒนาการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานการณ์ในพื้นที่น้ นั ๆ และท้ายสุ ดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการต่างๆ ต้องปรับวิธีการทางานสู่ new normalพัฒนาองค์กร สู่ ระบบราชการ 4.0 ยึดธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาสู่ การเป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่เปิ ดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็ นส่ วนกลาง ยกระดับศักยภาพและความสามารถบุคลากรตาม

แนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทลั สามารถใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลเชิงพื้นที่ พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร รวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆ พร้อมก้าว
สู่ การเป็ น Digital DOAE
และท้ายสุ ดการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตร ต้องทางานคู่กบั พี่นอ้ งเกษตรกร ทั้งการให้บริ การทางการเกษตร
และช่วยเหลือเกษตรกร ในทุกมิติ แม้วา่ ความท้าทายนี้จะดูยงิ่ ใหญ่ ถ้าพวกเราทางานด้วยความรัก ความศรัทธา และความ
สามัคคี อนาคตภาคการเกษตรจะเปลี่ยนแปลง เกษตรวิถีใหม่ จะเกิดขึ้นอยูท่ ี่พวกเราทุกคน” อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กล่าว

เจ้ าหน้ าทีเ่ กษตรลาปาง สุ่ มตรวจสารพิษตกค้ างในพืชผัก ณ ตลาดเกษตรกร ศูนย์ เรียนรู้ การบริหารจัดการสิ นค้ าเกษตร

นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลาปาง มอบหมายให้
นายพงศธร ตาเขียว นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายชานาญ เมือง
ลอง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ร่ วมกับเจ้าหน้าที่สานักงาน
เกษตรอาเภอเมืองลาปาง สุ่ มตรวจสารพิษตกค้างในพืชผักของเกษตรกรที่นามาจาหน่าย ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ
สิ นค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลาปาง ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณสามแยกเฮือนสายคา ถนนลาปาง-แม่ทะ ใกล้กบั สานักงานเกษตร
อาเภอเมืองลาปาง ผลการสุ่ มตรวจ ไม่พบสารพิษที่ตกค้างในพืชผักของเกษตรกรที่นามาจาหน่าย
ตลาดแห่งนี้ เปิ ดจาหน่ายสิ นค้าทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 06.00 –14.00 น. และทุกวันพุธ เวลา
12.00 – 20.00 น.เป็ นแหล่งจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็ นแหล่งจาหน่ายหลักหรื อ
ตลาดถาวรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปั ญหาราคาสิ นค้าการเกษตรตกต่า ผลผลิตล้นตลาด รวมทั้งพัฒนาให้เกษตรกรเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านการเกษตร โดยใช้ระบบตลาดนาการเกษตร ก่อเกิดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่ งผลให้เกษตรกรมี
ความเข้มแข็ง มัน่ คง และยัง่ ยืน
ตลาดแห่งนี้ ใช้งบประมาณในก่อสร้าง จานวน 13,050,000 บาท มีการบริ หารจัดการภายใต้สโลแกน “เกษตรสุ ขภาพ
เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริ งจริ ง ทุกสิ่ งปลอดภัย” มีการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร มี
คณะกรรมการ คณะทางาน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง และ
ความร่ วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง และสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็ นต้น

