
นโยบายและแนวทางการดําเนนิงาน
สงเสริมการเกษตร

นโยบายและแนวทางการดําเนนิงานนโยบายและแนวทางการดําเนนิงาน
สงเสริมการเกษตรสงเสริมการเกษตร



การเกษตร คืออะไร ?การเกษตร คืออะไร ?

คือคือ  การเพาะปลูกพืชการเพาะปลูกพืช  และและ
การเพาะเลี้ยงสัตวการเพาะเลี้ยงสัตว  

เพื่อนําไปสรางสิ่งอุปโภคเพื่อนําไปสรางสิ่งอุปโภค  บริโภคบริโภค  
ตามความตองการของมนษุยตามความตองการของมนษุย

คือคือ  การเพาะปลูกพืชการเพาะปลูกพืช  และการและการ
เพาะเลีย้งสัตวเพาะเลีย้งสัตว  เพื่อขายเพื่อขาย



การสงเสริม คืออะไร ?การสงเสริม คืออะไร ?

คือคือ  กระบวนการที่กอใหเกิดกิจกรรมกระบวนการที่กอใหเกิดกิจกรรม
ที่ตองการที่ตองการ



สถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรโดยตรง

ครอบครัว
เกษตรกร

องคประกอบภาคการเกษตรองคประกอบภาคการเกษตร
((AGRICULTURAL SECTOR)AGRICULTURAL SECTOR)

องคกรธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรโดยตรง



กรมสงเสริมการเกษตร สัมพนัธกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณอยางไร
กรมสงเสริมการเกษตร สัมพนัธกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณอยางไร
กรมส ง เสริ มการ เกษตร เปนส วนหนึ่ งของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมสง เสริมการเกษตรมีความสัมพันธกับ
หนวยงานตางๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยการนําสาขาวิชาการตางๆ เชน ดิน, น้ํา, พันธุ
พืช, สัตว, ประมง  และการบริหารจัดการมา

แปลงเปนความรูที่เหมาะสม แลวถายทอดให
เ ก ษต ร ก ร นํ า ไ ป ใช ป ร ะ โ ยชน ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ





งานสงเสริมงานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร

((2121  ตุลาคมตุลาคม  25102510)) (19(19  มกราคมมกราคม  25482548))

งานสงเสริมงานสงเสริม
การผลิตสนิคาเกษตรการผลิตสินคาเกษตร

ขัน้ปฐมภูมิขัน้ปฐมภูมิ

งานสงเสริมงานสงเสริม
เคหเคหกิจเกษตรกิจเกษตร

งานของชงานของชงานของชางเทาหนางานของชางเทาหนา
((พอบานพอบาน))

างทัง้โขลงางทัง้โขลง
((ชุมชนชุมชน))

กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร  ทําอะไรบางทําอะไรบาง

(21(21  มิถุนายนมิถุนายน  25251919))

งานของชางเทาหลงังานของชางเทาหลงั
((แมบานแมบาน))



คําขวัญคําขวัญ

“กรมสงเสริมการเกษตร

มีคนอยูทั่วทกุทิศ เปนมิตรแทของเกษตรกร”

“กรมสงเสริมการเกษตร

มีคนอยูทั่วทกุทิศ เปนมิตรแทของเกษตรกร”



วิสัยทัศน วิสัยทัศน 

“กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมั่น
ในการสงเสริมและพัฒนาใหครอบครัว
เกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน”

“กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมั่น
ในการสงเสริมและพัฒนาใหครอบครัว
เกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน”



พันธกิจพันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริม
การเกษตร และถายทอดเทคโนโลยีเพี่อการผลิต
สินคาและบริการทางการเกษตร

2. สงเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบนัเกษตรกร  
ใหเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได

3. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกจิชุมชน                         
ใหมขีีดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ
ทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

4. การใหการแกไขปญหาตามความตองการของ
เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอยางพอเพียง



พันธกิจพันธกิจ
5. สัมมนา IT และ KM ใหเขมแข็ง
6. พัฒนาบุคลากรของกรมอยางตอเนื่อง

- เตรียมเกษตรอําเภอ
- เตรียมเกษตรจังหวัด
- คลื่นลูกใหม



อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ           
องคกรเกษตรกร (สถาบันเกษตรกร)

ฝกอาชีพเกษตรกรและใหบริการ           
ทางการเกษตร 

พัฒนา สงเสริม และประสาน                  
การถายทอดความรู

ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ



อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ  
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

ตาม พ.ร.บ.สงเสริมวสิาหกจิชมุชน พ.ศ.2548



โครงสรางกรมสงเสริมการเกษตรโครงสรางกรมสงเสริมการเกษตรอธิบดีอธิบดี
รองอธิบดี
ฝายบริหาร

รองอธิบดี
ฝายวิชาการ

รองอธิบดี
ฝายสงเสริมและฝกอบรม

สวนกลางสวนกลาง สวนภูมิภาคสวนภูมิภาค
- สํานักงานเลขานุการกรม
- กองการเจาหนาที่
- กองคลัง
- กองแผนงาน
- กองพัฒนาการพื้นที่เฉพาะ
- กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร

- ศูนยสารสนเทศ
- สํานักพัฒนาเกษตรกร
- สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี

- สํานักสงเสริมและจัดการสินคา
เกษตร

- สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

สํานักงานสวนกลางที่ตั้งอยู

ในภูมิภาค

 สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 1-6

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

- พืชสวน (12)

- พันธุพืชเพาะเลีย้ง (10)

- ผึ้ง (5)

- จักรกล (4)

- ยางพารา (1)

 ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร (1)

 ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง (6)

 ศูนยบริหารศัตรูพืช (9)

สํานักงานเกษตรจังหวัด 
76 จังหวีด

สํานักงานเกษตรอําเภอ 

879 อําเภอ

กลุมพัฒนาระบบบริหารกลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายในกลุมตรวจสอบภายใน

ศูนยบริการและถายทอดฯ และ
ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

รวม 7,105 แหง
(เกษตรตําบล+เคหกิจเกษตร

=5,622 คน
อาสาสมัครเกษตร=100,103 คน)

ยุทธศาสตร

ติดตามประเมินผล

R & D

สนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติการ



เจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
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นโยบายและแนวทางการทํางานของ
กรมสงเสริมการเกษตร

นโยบายและแนวทางการทํางานของ
กรมสงเสริมการเกษตร

รู รัก สามัคคี

โปรงใส ประหยัด เปนธรรม ประสิทธิภาพ 

ทํางานโดยมุงเปาหมายประโยชน 4 อยาง คือ 
เกิดความคุมคา  มีระบบงานดเีดน บุคลากรมี
ความกาวหนา และเปนที่พึงพอใจของลูกคา
ผูรับบริการ 

มกีารวัดผลงาน  กระบวนการทํางานมปีระสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล  และมีตัวชี้วัด



นโยบายและแนวทางการทํางานของ  
กรมสงเสริมการเกษตร(ตอ)

นโยบายและแนวทางการทํางานของ  
กรมสงเสริมการเกษตร(ตอ)

ทํางานเปนทีม และทํางานแบบบูรณาการอยางเปนระบบ 

จัดใหมกีารพัฒนาปญญา(Wisdom) อยางตอเนื่อง 

จัดใหมจีุดบริการเกษตรกร(Counter Service) ขึ้นที่
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจํา
ตําบล และ/หรือศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพยีง และ   
ในทกุสํานกังานของกรมสงเสริมการเกษตรทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมภิาค

กํากบัดูแลอาสาสมัครเกษตรใหทํางานอยาง                
มีประสิทธิภาพ 

จัดทาํแผนแมบทชุมชนบนพืน้ฐานกระบวนการเรียนรู     
และการมีสวนรวม 



ความเชื่อมั่นของกรมสงเสริมการเกษตรความเชื่อมั่นของกรมสงเสริมการเกษตร

ครอบครัวเกษตรกร 
มีความเขมแข็ง 

ทั้งรางกาย และจิตใจ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ครอบครัวอบอุน
(Home Sweet Home)

การสงเสริมเคหกิจเกษตร
Promotion)(Home Economics

คนหนุม-สาว 
กลับคืนสูไรนา

เกษตรกรไทย
เขมแข็ง

คนรุนใหม หัวใจ
เปนเกษตรกร
(ยุวเกษตรกร/
ตนกลาเศรษฐกิจ
พอเพยีง)

การสงเสริม
การเกษตร

(Agricultural 
Extension)

การสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
(Communities 

Enterprise 
Promotion)

+ + 



การดําเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การดําเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมสงเสริมการเกษตรมีกระบวนการทํางาน ดังนี้

1. ใชศูนยบริการแลถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตาํบล เปนกลไกหลกัในการคนหาปญหาและ

ความตองการของชุมชน (Needs) โดยใชกระบวน

ประชาคมหรือเวทีชุมชน



2. จัดกระบวนการการเรียนรูตามระบบโรงเรียน

เกษตรกร โดยมีสถานที่เรียนรู ไดแก 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน             

หรือแปลงของเกษตรกร โดยประยุกตใช          

ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีสมยัใหม

3. สงเสริมใหเกษตรกรนาํความรูทีไ่ดรับ

ไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพภายใต

หลกัเศรษฐกจิพอเพียง



4. สนับสนุนใหมรีวมกลุมทางเศรษฐกจิและวิสาหกจิ
ชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ      
ทั้งดานเพิม่รายไดและเพิ่มคณุภาพชวีิต              
โดยเปนกระบวนการที่เกิดขึน้จากการริเริ่ม          
ของเกษตรกร ซึ่งตองอาศัยความมเีหตุมีผล             
สรางภูมิคุมกนัดวยตัวของเกษตรกรเอง                 
จะนําไปสูความเปนอยูที่ดขีึ้นตามแนวทางของ    
เศรษฐกจิพอเพียง



1. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรและยุวเกษตร ใหเปนกลไก
สนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่    

2. สงเสริมและพัฒนากลุม/องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได

3. สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย   
ไดมาตรฐาน

4. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การเกษตร พึ่งตนเองได

แนวทางการดําเนินงานในป 2551 ทีส่อดคลอง
กับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานในป 2551 ทีส่อดคลอง
กับการจัดสรรงบประมาณ

ดานการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรดานการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร



ดานการพัฒนาองคกรดานการพัฒนาองคกร

5. ใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล เปนกลไกหลักในการดําเนินงานโครงการ        
ของกรมสงเสริมการเกษตร และพัฒนาใหเปนศูนยกลาง          
การดําเนินงานดานการเกษตรในพื้นที่

6. เตรียมความพรอมเพื่ อ เปนหน วยงานหลัก          
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร

7. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร          
ใหสามารถตอบสนองการดํ า เนินงานตามนโยบาย          
ของกรมสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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