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บทที่ 1
สถานการณ์และการวิเคราะห์องค์การ
ความท้าทายที่ เกี่ย วข้อ งของประเทศ และสภาพแวดล้อ มการพั ฒ นานโยบาย แผนปฏิ บั ติ
ราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
จากสถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ได้กาหนด
ทิศทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ทาให้ไทยต้อ งพร้อมรับภาระในการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกมากขึ้ น ภายใต้ ก ระแสการแข่ ง ขั น การค้ า ที่ เข้ ม ข้ น วาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030
เป็ น ทิ ศทางหลั กในการพั ฒ นาของโลกหลั ง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ169 เป้าประสงค์ จะมีส่วนส าคัญ ในการ
กาหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต การดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทาให้ประเทศต้องมีการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
เพื่ อรัก ษาฟื้ น ฟูฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ ควบคู่กับ แนวทาง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจที่ มีการใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไก
ดาเนิ น งาน ของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ภายในประเทศให้ เกิด การบู รณาการ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน
ราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2561 ประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 2580) โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ งจะต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิสั ย ทั ศ น์
"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
(1) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านความมั่น คง (2) ยุท ธศาสตร์ช าติ ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม (5) ยุทธศาสตร์ช าติด้ านการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่ เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ให้ความสาคัญกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชน ทุกภาค
ส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงในภาคการเกษตรด้วย ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันได้กาหนดการส่งเสริมและพัฒ นาในภาคการเกษตร ภายใต้การพัฒนา ต่อยอด
โครงสร้ างธุรกิ จ การเกษตรด้ ว ยการสร้ างมูล ค่ าเพิ่ ม เน้ น เกษตรคุณ ภาพสู งและขั บเคลื่ อนการเกษตรด้ ว ย
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทั้ ง เชิ งปริ ม าณและมู ล ค่ า ตลอดจนความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย
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1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ให้ รองรับความต้องการของตลาด
ยุคใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ พัฒนา
คุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจน
ส่งเสริมแบรนด์และสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
2. เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องความสาคัญของมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้ทาการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึง
ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมี รวมทั้งส่งเสริมและพัฒ นาเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านการผลิต
ระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และสนับสนุนกลไกทางการตลาด
3. เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม นาไปสู่การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ
ด้วยการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมแบบยั่ งยืน ตลอดจนการส่ งเสริมการปลูกสมุนไพรและพัฒ นาต่อยอด
สู่อุตสาหกรรม และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
4. เกษตรแปรรูป โดยปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง
ที่มีคุณค่าเฉพาะด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อั จฉริยะที่
ช่ว ยเพิ่ มมูลค่าทางการตลาด และส่ งเสริมการสร้างแบรนด์ ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
5. เกษตรอั จ ฉริ ย ะ น าเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นาเป็ น ฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะ
เพื่อเพิ่มผลผลิ ตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์
อัจฉริ ย ะ การช่วยบั น ทึ กข้อมูล ส าคัญ และติด ตามการบริห ารจัดการ รวมทั้งส่ งเสริมการถ่ายทอดความรู้
แก่เกษตรกร และพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่วางแนวทางเป้าหมายสาหรับการพัฒนาในภาคการเกษตร เพื่อมุ่งหวังให้ เกษตรกรมี
รายได้สูงขึ้น ด้วยการยกระดับการผลิตทางการเกษตรให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต อันนาไปสู่เป้าหมายในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
จากกรอบยุ ทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กาหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้หน่วยงานภาครัฐจัดทาและปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันสู่เป้าหมาย และให้ หน่วยงานร่วมจัดทาแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแผนหรือแนวทางที่ส่วนราชการนาไปปฏิบัติ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ฯ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อขับเคลื่อน
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การดาเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางสาคัญในการพัฒนาภาคการผลิตและการค้าสินค้า
เกษตรในการสร้างมูลค่าเพิ่มเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่ อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้ง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม โดยลดความ
เหลื่ อล้ าสร้างความเป็ น ธรรมในทุ กมิติป รั บโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากพัฒ นาการเกษตรให้ เหมาะสมกับ
ศั ก ยภาพของเกษตรกรและบริ บ ทของพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ า ง
การเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิต เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม โดยเพิ่ มมูล ค่ าเศรษฐกิจทางชีว ภาพอนุรักษ์และฟื้ น ฟู
ความหลากหลายทางชี วภาพ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
และ แผนความมั่น คงแห่ งชาติ ซึ่งให้ ความสาคัญในการรักษาและดารงไว้ซึ่งสถาบันหลั กของชาติ ป้องกัน
แจ้ ง เตื อ น แก้ ไขหรื อ ระงั บ ยั บ ยั้ ง ภั ย คุ ก คาม และแผนปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสถาปนาขึ้น
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 โดยการรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกัน มีอานาจ หน้าที่ในการ
วิจัย ค้นคว้า ทดลองทางวิชาการด้านพืช โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ งชาติ แนวนโยบายเร่ ง รั ด ของรั ฐ บาล แนวทางแก้ ไขปั ญ หา และความต้ อ งการของเกษตรกร
โดยดาเนินการวิจัยครบทุกสาขาวิชา
ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นทั้ง
โอกาสและความท้าทายในการพัฒ นาภาคการเกษตร สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่นามากาหนด
กรอบทิศทางของแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มีดังนี้
1. ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในระดั บ โลกมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มากขึ้ น
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
2. การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate change) ส่ ง ผลให้ เกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ มี
ความรุนแรง มากขึ้น ทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และความ แปรปรวนของฤดูกาล
ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับปัญ หาสิ่ งแวดล้ อมทาให้ ผู้ บริโภค
ตระหนักถึงความจาเป็น ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลก ทาให้ประเทศต่าง ๆ จาเป็นต้อง
ปรับ บทบาทและพัฒ นาขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ทางการค้าจะมีความรุนแรงและมีการใช้
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี มากขึ้น (Non-Tariff Barriers : NTB)
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4. เพื่อให้ระบบการเกษตรไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้าและ
กับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการเกษตรที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบท
ของโลกยุคใหม่อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องพัฒนาการเกษตรไทยให้เป็นเกษตร 4.0 โดยน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาร่วมเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนา
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
5. สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก ทาให้ประเทศไทยเป็น ผู้ส่งออกสาคัญของ
สินค้าเกษตรหลายชนิด แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ ของสินค้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
ความปลอดภัย
6. จากการพัฒ นาและส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวั ต กรรม ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยเฉพาะการน า
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมวิชาการเกษตร
จุดแข็ง (S)
1. กรมวิชาการเกษตรมีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผล
งานวิจัยน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีการ
กระจายอานาจให้ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง
3. กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ เช่น เงินรายได้จากการดาเนินงานวิจัย
ด้านการเกษตร สามารถวิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงที
4. มีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
5. เป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์ของประเทศ
6. มีห้องปฏิบัติการส่วนหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
7. เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยด้านพืชที่เป็นสหสาขาวิชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
8. มีกฎหมายรองรับในการดาเนินงาน ทาให้การปฏิบัติงานมีความน่าเชื่อถือ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรได้
จุดอ่อน (W)
1. มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจและไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทั กษะการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีไม่เพียงพอใน
บางสาขาวิชา การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
3. การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
4. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทั่วถึง
5. การสื่อสารภายในกรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจทิศทางองค์กร และแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนสู่ผู้
ปฏิบัติยังไม่เพียงพอ
6. จานวนบุคลากรมีจากัดและไม่เพียงพอต่อภารกิจของกรม
7. นักวิจัยบางส่วนขาดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานวิจัย
8. การถ่ายทอดความรู้และทักษะของข้าราชการผู้มีประสบการณ์กับข้าราชการรุ่นใหม่ยังไม่เพียงพอ
9. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
10. ห้องปฏิบัติการบางส่วนยังไม่สามารถดาเนินงานวิจัย และการบริการวิชาการบางรายการทดสอบได้
เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และตรวจสอบพืช
11. กฎหมายบางฉบับล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไป
12. บุคลากรขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการพิจารณาความดีความชอบยังไม่ได้ใช้ผลการ
ปฏิบัติงานมาประกอบในการพิจารณาอย่างชัดเจน
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โอกาส (O)
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก ทาให้ต้องเร่งการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ความตื่น ตัว ในด้านพลังงานทดแทนเปิดโอกาสให้ ต้องมีการพั ฒ นาพัน ธุ์พื ช และจุลิน ทรีย์เพื่ อผลิ ต
พลังงานทดแทน
3. ผู้บริโภคต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กาหนดให้ มีการสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจฐานราก โดยนาภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา
5. ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานวิจัยและบริการ
6. การแข่งขันทางการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการควบคุม
กากับ และดูแลการให้บริการตรวจรับรอง การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้า
เกษตรให้ทันต่อสถานการณ์
7. การกี ด กั น ทางการค้ า ในเวที โ ลกส่ ง ผลให้ ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นามาตรฐานทางการเกษตรให้ เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า
8. นโยบายที่สาคัญของประเทศเปิดโอกาสให้มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการ
ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริห ารภารกิจและการพัฒ นาบุคลากรขององค์กร เพื่อตอบสนองการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่
9. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเน้นความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของ
โลกที่เพิ่มขึ้น
11. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทยเป็นโอกาสสร้างงานวิ จัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น
12. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านแรงงานภาคการเกษตรทาให้ต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่เกษตรอัจฉริยะ
13. เทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิด
โอกาสให้เกิดการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
14. จุดเปลี่ยนของประเทศไทยในเชิงนโยบายที่มีลักษณะแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่อให้
ทางานสอดรับกับภารกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันของหน่วยงานราชการ
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อุปสรรค (T)
1. ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของกรม
2. มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงานในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอน
การปรับโครงสร้าง กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมีความยุ่งยากซับซ้อน
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารของกรม
3. ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทาก่อนล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหางานวิจัยที่เกิดขึ้นจริง
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง รวดเร็ว และฉับพลัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว
5. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านการ
แข่งขัน

8

TOWS Matrix การจับคูร่ ะหว่างปัจจัยภายนอก (External Factors) กับปัจจัย
ภายใน (Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis
SO (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงรุก)
S1 กรมวิชาการเกษตรมีบคุ ลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
O10 ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกทีเ่ พิ่มขึ้น

WO (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงแก้ไข)
W4 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
และไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O10 ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกทีเ่ พิ่มขึ้น

S1 กรมวิชาการเกษตรมีบคุ ลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
O8 นโยบายที่สาคัญของประเทศเปิดโอกาสให้มีการทางานแบบ
บูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
การบริหารภารกิจและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อ
ตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่

W4 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
และไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O8 นโยบายที่สาคัญของประเทศเปิดโอกาสให้มีการทางานแบบ
บูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทการบริหารภารกิจและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
เพื่อตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่

S1 กรมวิชาการเกษตรมีบคุ ลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
O13 เทคโนโลยีดา้ น Internet of Things มีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดด เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

W4 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
และไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O13เทคโนโลยีด้าน Internet of Things มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)

S2 กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีการกระจายอานาจให้
ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปญ
ั หาได้อย่างทั่วถึง
O10 ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกทีเ่ พิ่มขึ้น

W3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา การ
พัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
O10 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก ทาให้ต้องเร่งการ
วิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

S2 กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีการกระจายอานาจให้
ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปญ
ั หาได้อย่างทั่วถึง
O8 นโยบายที่สาคัญของประเทศเปิดโอกาสให้มีการทางานแบบ
บูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
การบริหารภารกิจและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อ
ตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่

W3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา การ
พัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
O8 ความตื่นตัวในด้านพลังงานทดแทนเปิดโอกาสให้ต้องมีการ
พัฒนาพันธุ์พืชและจุลินทรียเ์ พื่อผลิตพลังงานทดแทน
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SO (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงรุก)
S2 กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีการกระจายอานาจให้
ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปญ
ั หาได้อย่างทั่วถึง
O13 เทคโนโลยีดา้ น Internet of Things มีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดด เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

WO (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงแก้ไข)
W3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา การ
พัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
O13 ผู้บริโภคต้องการสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพสูง และมีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

S7 กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ
เช่น เงินรายได้จากการดาเนินงานวิจัยด้านการเกษตร สามารถ
วิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงที
O10 ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกทีเ่ พิ่มขึ้น

W11 การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
O10 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก ทาให้ต้องเร่งการ
วิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

S7 กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ
เช่น เงินรายได้จากการดาเนินงานวิจัยด้านการเกษตร สามารถ
วิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงที
O8 นโยบายที่สาคัญของประเทศเปิดโอกาสให้มีการทางานแบบ
บูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
การบริหารภารกิจและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อ
ตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่

W11 การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
O8 ความตื่นตัวในด้านพลังงานทดแทนเปิดโอกาสให้ต้องมีการ
พัฒนาพันธุ์พืชและจุลินทรียเ์ พื่อผลิตพลังงานทดแทน

S7 กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ
เช่น เงินรายได้จากการดาเนินงานวิจัยด้านการเกษตร สามารถ
วิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงที
O13 ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of
Things) มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิดโอกาสให้เกิดการ
พัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

W11 การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
O13 ผู้บริโภคต้องการสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพสูง และมีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ST (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงป้องกัน)
S1 กรมวิชาการเกษตรมีบคุ ลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม

WT (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงรับ)
W4 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
และไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
T3 มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง
กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมี
ความยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ของกรม

10
ST (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงป้องกัน)
S1 กรมวิชาการเกษตรมีบคุ ลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
T3 มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง
กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารของกรม

WT (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงรับ)
W4 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ
และไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
T4 ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทา
ก่อนล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหางานวิจยั ที่
เกิดขึ้นจริง

S1 กรมวิชาการเกษตรมีบคุ ลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
T4 ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทาก่อน
ล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหางานวิจัยที่เกิดขึ้นจริง

W3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา การ
พัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
T3 มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง
กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมี
ความยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ของกรม

S2 กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีการกระจายอานาจให้
ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปญ
ั หาได้อย่างทั่วถึง
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
T3 มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง
กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารของกรม

W3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา การ
พัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
T4 ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทา
ก่อนล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหางานวิจยั ที่
เกิดขึ้นจริง

S2 กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีการกระจายอานาจให้
ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปญ
ั หาได้อย่างทั่วถึง
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
T4 ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทาก่อน
ล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหางานวิจัยที่เกิดขึ้นจริง

W11 การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
T3 มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง
กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมี
ความยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ของกรม
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ST (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงป้องกัน)
S7 กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ
เช่น เงินรายได้จากการดาเนินงานวิจัยด้านการเกษตร สามารถ
วิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงที
T2 ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผล
กระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
T3 มาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง
กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารของกรม

WT (แนวทาง/กลยุทธ์เชิงรับ)
W11 การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
T4 ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทา
ก่อนล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหางานวิจยั ที่
เกิดขึ้นจริง

S7 กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ
เช่น เงินรายได้จากการดาเนินงานวิจัยด้านการเกษตร สามารถ
วิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงที
T4 ข้อกาหนดของกรอบเวลาการเสนอแผนการวิจัยที่ต้องทาก่อน
ล่วงหน้า 2 ปี ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหางานวิจัยที่เกิดขึ้นจริง

TOWS Matrix จะเป็นการสร้างมาตรการใหม่จากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ที่ได้จากการวิเคราะห์
SWOT Analysis โดยสรุปแล้ว กาหนดได้ 5 มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 การสร้างและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นเลิศเพื่อการ
พัฒนาการผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน
S1O10 = กรมวิชาการเกษตรมีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง
ชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้น
S1O8 = กรมวิช าการเกษตรมีบุ คลากรหลากหลายสาขาวิช า มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่ าง
ชัดเจน ทาให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมนโยบายที่สาคัญของประเทศเปิดโอกาสให้มีการ
ทางานแบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารภารกิจและการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร เพื่อตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่
มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
S2O10 = กรมวิ ช าการเกษตรมี ห น่ ว ยงานตั้ งอยู่ ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคครอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ มีการกระจายอานาจให้ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึงประเทศไทยมี
ศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้น
S2O8 = กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ
มีการกระจายอานาจให้ผู้อานวยการสามารถรวบรวมข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึงนโยบายที่สาคัญของ
ประเทศเปิดโอกาสให้มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการ
บริหารภารกิจและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่
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S7O8 = กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ เช่น เงินรายได้จากการดาเนิน
งานวิจัยด้านการเกษตร สามารถวิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงทีนโยบายที่
สาคัญของประเทศเปิ ดโอกาสให้ มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาคราชการต้องปรับ เปลี่ยน
บทบาทการบริหารภารกิจและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่
S7O13 = กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ เช่น เงินรายได้จากการ
ดาเนินงานวิจัยด้านการเกษตร สามารถวิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทั นท่วงที
เทคโนโลยี ด้ าน Internet of Things มี ก ารพั ฒ นาอย่างก้ าวกระโดด เปิ ด โอกาสให้ เกิ ด การพั ฒ นาและใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มาตรการที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่เกษตรปลอดภัย
S1O13 = กรมวิชาการเกษตรมีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง
ชัดเจน ทาให้ ผลงานวิจัย น่ าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของสั งคมเทคโนโลยีด้าน Internet of Things มีการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
S2O13 = กรมวิช าการเกษตรมีห น่ ว ยงานตั้ งอยู่ทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิภ าคครอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ มี ก ารกระจายอ านาจให้ ผู้ อ านวยการสามารถรวบรวมข้ อ มู ล และแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ างทั่ ว ถึ งด้ า น
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เปิดโอกาสให้เกิด
การพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มาตรการที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
S7O10 = กรมวิชาการเกษตรมีเงินนอกงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ เช่น เงินรายได้จากการดาเนิน
งานวิจัยด้านการเกษตร สามารถวิจัยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรหรือองค์กรภาครัฐได้ทันท่วงทีประเทศไทยมี
ศักยภาพด้านการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร สอดคล้องกับความต้องการอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 5 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการองค์การ
W4T2T3 = มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมภารกิจและไม่สามารถเชื่ อมโยงกัน เป็น
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย
ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมมาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การ
ไม่ให้เพิ่มหน่วยงานในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง กฎหมายและระเบียบ รวมทั้ง
ระบบการทางานภาคราชการมีความยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารของกรม
W11T2T3 = การทางานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
ภารกิจด้านนโยบายของรัฐที่มากและหลากหลาย ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของกรมมาตรการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การไม่ให้เพิ่มหน่วยงานในภูมิภาค การยุบเลิกอัตรากาลัง
ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งระบบการทางานภาคราชการมีความยุ่งยากซับซ้อน
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารของกรม
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒ นาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร
และเป็ น ศู น ย์ ก ลางรั บ รองตามมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรด้ า นพื ช ในระดั บ สากล บนพื้ น ฐานการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กาหนดและกากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตพัฒนาระบบ
การตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

เป้าประสงค์
1. จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรปลอดภั ย ด้ า นพื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ได้ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
3. ทรัพยากรการเกษตรได้รับ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
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มาตรการที่ ๑
การสร้างและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นเลิศเพื่อการพัฒนา
การผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน
กลยุทธ์
๑. วิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อ เสริม สร้างและเพิ่ มศั กยภาพสิ น ค้าเกษตรอั ตลั กษณ์ พื้ นถิ่ น ของ
ประเทศไทยและระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืน
2. วิจัยพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ สู่เกษตรปลอดภัย
3. วิจั ย และพัฒ นาเกษตรชีวภาพ เพื่ อการอนุรักษ์ ฟื้น ฟู ปกป้องคุ้มครองสร้างมูล ค่าเพิ่ ม และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเข้าสู่เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแห่งอนาคต

เป้าหมาย
1. งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและถูก
นาไปใช้ประโยชน์
2. ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านพืชมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
และยั่งยืน

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของโครงการวิจัยสิ้นสุดในปีที่ผ่านมาพร้อมนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 ต่อปี
2. ร้อยละของผลงานวิจัยสิ้นสุดปีที่ผ่านมาพร้อมยื่นตีพิมพ์/เผยแพร่ในเอกสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับสากลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อปี
3. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ 5 ต่อปี

แผนงาน/โครงการ
แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
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มาตรการที่ ๒
การขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
กลยุทธ์
๑. เร่ งรั ด การถ่ ายทอดผลงานวิจั ย และนวัต กรรมสู่ เกษตรกร เอกชน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พั ฒ นาหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เกิ ดศู น ย์บ่ ม เพาะด้ านการเกษตรส าหรับ ใช้ถ่ ายทอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย
3. ผลิตพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

เป้าหมาย
กรมวิชาการเกษตรมีการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ตรงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
ด้านพืชได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
2. ร้อยละของผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
ร้อยละ ๕ ของผลงานที่สิ้นสุด
3. จ านวนกลุ่ มเป้ าหมาย ที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 85
๔. จานวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะด้านการเกษตร 1 แห่ง
5. พืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลสามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
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3.3 โครงการส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4.2 โครงการส่ งเสริ ม และสร้า งทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ทั้ งในและนอกภาคเกษตร
(เกษตรทฤษฏีใหม่)
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
6. แผนงานงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
6.1 โครงการสร้างความเข้มเข็งของเครือข่ายเกษตรกรผลิตขยายชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช
เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์
6.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
6.3 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประขาคมอาเซียน
6.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
6.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
6.7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
6.8 โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย
7. แผนงานงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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มาตรการที่ ๓
การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่เกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแล มาตรฐานการผลิตสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแล ห้องปฏิบัติการทางการเกษตร ตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานการผลิตพืช และปัจจัยการผลิต
4. พัฒนาด่านตรวจพืชเพื่อยกระดับการบริการตรวจสอบสินค้าพืช
5. ทบทวน ปรั บ ปรุง/แก้ ไข กฎหมายล าดั บ รอง และระเบี ย บ ที่ เกี่ยวข้ อง ด้ านการผลิ ต พื ช และ
ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อให้ ได้สิ น ค้าเกษตรปลอดภั ยด้านพืช ให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

เป้าหมาย
เกษตรกร เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
1. จานวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ 170,000 แห่ง
2. จานวนโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 800 แห่ง
3. ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความสามารถตามมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. จานวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนาให้บริการตรวจสอบสินค้าพืชที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา 14 แห่ง
5. ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งเตือนสินค้าเกษตรด้านพืชตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
6. จานวนระบบสารสนเทศการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช และปัจจัยการผลิต ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
7. จานวนกฎระเบียบ ด้านการผลิตพืช ได้รับการปรับปรุงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1 ฉบับ

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
3.1 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
3.2 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
3.3 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรภาคตะวันออก

18
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ภาคใต้ชายแดน
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่าน
ระบบ NSW
5. แผนงานงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
5.1 โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
5.2 โครงการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
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มาตรการที่ ๔
การสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาการอนุรักษ์ และบูรณาการการใช้ประโยชน์ ด้านพันธุ์พืช แมลง จุลินทรีย์ สัตว์ศัตรูพืชและ
อื่น ๆ ด้วยนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๒. พัฒนาฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นระบบสากลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๓. ทบทวน ปรับปรุง/แก้ไข กฎหมายลาดับรองและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย
เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช แมลง จุลินทรีย์ สัตว์ศัตรูพืชและอื่น ๆ ที่อนุรักษ์ และ
คุ้มครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
2. จานวนพันธุ์พืช แมลง จุลินทรีย์ สัตว์ศัตรูพืชและอื่น ๆ ที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง 40,000 ตัวอย่างต่อปี
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
๔. จานวนกฎหมายลาดับรอง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการทบทวน ปรับปรุง/แก้ไข จานวน
5 ฉบับ

แผนงาน/โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
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มาตรการที่ 5
การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการองค์การ
กลยุทธ์
๑. สร้างเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
๓. เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์การให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๔. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕. เร่งรัดผลักดันการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๖. พัฒนาระบบนวัตกรรมบริหารจัดการองค์การ

เป้าหมาย
กรมวิชาการเกษตรมีระบบบริหารจัดการองค์การให้มีคุ ณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. จ านวนโครงการที่ มี ก ารบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. จานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง อย่าง
น้อย 2 หน่วยงาน
3. จ านวนบุ ค ลากรของสาขาที่ ข าดแคลนที่ ได้ รั บ การสรรหา ทดแทน สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 สาขา
4. คะแนนการประเมินผลด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
7. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการและเผยแพร่ อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า 10 เรื่องต่อปี
8. จานวนระบบนวัตกรรมบริหารจัดการองค์การที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ

แผนงาน/โครงการ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบุคคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

มาตรการ

การยกระดับ มาตรฐานการผลิ ต พืช และ
ผลิตภัณฑ์สู่เกษตรปลอดภัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแล
มาตรฐ านการผลิ ต สิ น ค้ า พื ช และ
ผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการเกษตร ตาม
มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานการผลิ ตพืช และปัจจัยการ
ผลิต
4. พั ฒ นาด่ า นตรวจพื ช เพื่ อ ยกระดั บ
การบริการตรวจสอบสินค้าพืช
5. ทบทวน ปรับปรุง /แก้ไข กฎหมาย
ล าดั บ รอง และระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้านการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ได้ สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ด้ า นพื ช ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร

กลยุทธ์
๑. เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
นวั ต กรรมสู่ เกษตรกร เอกชน และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
บนพื้ น ฐานหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๒. พัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้เกิดศูนย์บ่ม
เพาะด้านการเกษตรสาหรับใช้ถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม สู่
กลุ่มเป้าหมาย
3. ผลิตพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

การสร้างและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นเลิศเพื่อ
การพัฒนาการผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์

๑ . วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ
เสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ศั ก ยภาพสิ น ค้ า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของประเทศไทย
และระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืน
2. วิ จั ย พั ฒ นาระบบนวั ต กรรมเพื่ อ
ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต พื ช และ
ผลิตภัณฑ์ สู่เกษตรปลอดภัย
3. วิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ เพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ปกป้ อ งคุ้ ม ครองสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และใช้ ป ระโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. วิจั ยและพัฒ นาเทคโนโลยีนวัตกรรม
การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรเพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม
5. วิจัยและพั ฒ นาเทคโนโลยี ขั้นสู งเพื่ อ
เข้ า สู่ เ กษตรอั จ ฉริ ย ะ และเกษตรแห่ ง
อนาคต

๑. พัฒ นาการอนุรักษ์ และบูร ณาการ
การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นพั น ธุ์ พื ช แมลง
จุลิ น ทรีย์ สั ตว์ศัตรู พืช และอื่ น ๆ ด้ว ย
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ในประเทศและระหว่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้อง
๒ . พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ค ว า ม
หลากหลายทางชีว ภาพ ให้ เป็น ระบบ
สากลด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ทั น สมั ย ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
๓. ทบทวน ปรับปรุง /แก้ไข กฎหมาย
ลาดับรองและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธ์

กา รส ร้ า งค วา มเ ป็ นเ ลิ ศ ใน กา รเ ป็ น
ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพที่
เป็ น ประโยชน์ ใ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ชีวภาพ

มาตรการที่ 4

๑. สร้างเสริมการบริหารงานแบบบูรณา
การความร่ ว มมื อระหว่ างหน่ ว ยงานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง
๓. เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ก าร
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๔. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕. เร่งรัดผลักดันการจัดการความรู้อย่าง
เป็ น ระบบเพื่ อ เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การ
เรียนรู้
๖. พัฒนาระบบนวัตกรรมบริหารจัดการ
องค์การ

กลยุทธ์

การพั ฒ นาองค์ ก ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ใน
ด้านการบริหารจัดการองค์การ

มาตรการที่ ๕

เป้าประสงค์

มาตรการที่ 3

(1) จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
(2) ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
(3) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

พันธกิจ

มาตรการที่ 2

(1) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
(2) กาหนดและกากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตพัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(3) อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
(4) กากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

มาตรการที่ ๑

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

แผนภูมแิ สดง แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
๑. จ านวนโครงการที่ มี ก ารบริ ห ารงานแบบ
บูรณาการความร่วมมือระหว่ างหน่ว ยงานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. จ านวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งองค์ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 2 หน่วยงาน
3. จ านวนบุ ค ลากรของสาขาที่ ข าดแคลนที่
ได้รับการสรรหา ทดแทน สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 สาขา
4. คะแนนการประเมินผลด้านคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขึ้นไป
7. จ านวนองค์ ค วามรู้ที่ไ ด้รับ การจั ด การและ
เผยแพร่ อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
ต่อปี
8. จ านวนระบบนวั ต กรรมบริ ห ารจั ด การ
องค์การที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการใช้ประโยชน์ จากพั นธุ์
พืช แมลง จุลินทรีย์ สัตว์ศัตรูพืชและอื่น ๆ
ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
ต่อปี
2. จานวนพันธุ์พืช แมลง จุลินทรีย์ สัตว์
ศัตรูพืชและอื่น ๆ ที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
40,000 ตัวอย่างต่อปี
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศด้า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
๔. จ านวนกฎหมายล าดั บ รอง และ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ การทบทวน
ปรับปรุง/แก้ไข จานวน 5 ฉบับ

ตัวชี้วัด
1. จ านวนแหล่ ง ผลิ ต พื ช ที่ ไ ด้ รั บ การ
ตรวจสอบรั บ รองมาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์ 170,000 แห่ง
2. จานวนโรงงานผลิตสินค้าพืช ที่ได้รับรอง
มาตรฐาน GMP/HACCP 800 แห่ง
3. ร้อยละของห้ องปฏิ บั ติ การที่ ไ ด้รับ การ
พัฒ นาความสามารถตามมาตรฐานสากล
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
4. จานวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา
ให้บริการตรวจสอบสินค้าพืชที่รวดเร็วและ
ถูกต้องแม่นยา 14 แห่ง
5. ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งเตือนสินค้า
เกษตรด้านพืชตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
6. จ านวนระบบสารสนเทศการรั บ รอง
มาตรฐานการผลิตพืช และปัจจัยการผลิต
ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
7. จ านวนกฎระเบี ย บ ด้ า นการผลิ ต พื ช
ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย น าไปใช้
ประโยชน์ยกระดับการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านพืชได้จริง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
2. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย น าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ร้อยละ ๕ ของ
ผลงานที่สิ้นสุด
3. จ านวนกลุ่ ม เป้ า หมาย ที่ ไ ด้ รั บ การ
ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง ง า น วิ จั ย
เทคโนโลยี และนวัต กรรม ด้ านพืช และ
เครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 85
๔. จานวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นศูนย์บ่มเพาะด้านการเกษตร 1 แห่ง
5. พื ช พั น ธุ์ ดี แ ละปั จ จั ย การผลิ ต ที่ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๑. ร้อยละของโครงการวิจัยสิ้นสุดในปีที่
ผ่า นมาพร้อมน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต าม
แผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ต่อปี
2. ร้อยละของผลงานวิจัยสิ้นสุดปีที่ผ่าน
มาพร้อมยื่น ตี พิ ม พ์ /เผยแพร่ในเอกสาร
วิชาการระดับชาติและระดับสากลไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60 ต่อปี
3. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
คุ้ ม ครองตามกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ร้อยละ 5 ต่อปี

กรมวิชาการเกษตรมีระบบบริหารจัดการ
องค์การให้มีคุณภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

เกษตรกร เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลิตสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กรมวิชาการเกษตรมีการผลักดันงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งภาคการเกษตร ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

(ต่อ)

ตัวชี้วัด

1. งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรตรงตามความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายและถูกนาไปใช้ประโยชน์
2. ยก ร ะดั บ กา ร ผลิ ต แล ะ กา ร สร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ สิ น ค้ า เกษตรด้ า นพื ช มี
คุ ณ ภ า พ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการอนุรักษ์
คุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และใช้
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

เป้าหมาย

แผนภูมิแสดง แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ต่อ)

22

23

บทที่ 3
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่แผนงาน/โครงการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ความเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือว่าเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 65)
อย่ างไรก็ตามจึ งต้องมีความเชื่อมโยงกับ แผนระดับ 2 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 1.แผนแม่บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ
2. แผนปฏิรูปประเทศ หมายความว่า แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบั ญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนิน การปฏิรูป ประเทศ 3.แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ หมายความว่า
แผนสาหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
4.แผนความมั่นคง หมายความว่า นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดาเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
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แผนระดั บ ที่ 3 หมายถึ ง แผนที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของแผนระดั บ ที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
3.1) “แผนแม่บทด้าน.........” หมายถึง แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้าน ที่มีความสาคัญ
จาเป็นและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาตร์ชาติ
3.2) “แผนพั ฒ นา.............” หมายถึ ง แผนในการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาส าคั ญ ของประเทศ
รายประเด็น ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
3.3) “แผนปฏิบัติการด้าน..........” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อแปลงแผน หรือ สนับสนุนแผนระดับ
1 และระดับ 2 สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตรสู่การปฏิบัติ มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ เช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคง ฯลฯ
2. การขับ เคลื่ อนแผนปฏิ บั ติร าชการของกรมวิช าการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
สู่แผนงาน/โครงการ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงานของกรมวิชาการเกษตรบรรลุตาม
เป้ าประสงค์ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกรมวิช าการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้ ง
สอดคล้ องตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการติ ดตามและประเมิ น ผล ตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธีก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ทาหน้าที่ในการกาหนดกรอบและแนว
ทางการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าจากการ
ดาเนินงาน รวมถึงการทบทวนและปรับปรุง เป้าหมายผลผลิตโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้แผนงาน/โครงการของกรมวิชาการเกษตร บรรลุเป้าหมายและสะท้อนความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของ
แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร
3.2 คณะกรรมการ/คณะท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ 5 มาตรการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
กรมวิชาการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรแต่งตั้ง หรือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลของ
กรมวิชาการเกษตร ทาหน้าที่ในการจัดทาแผนการติดตามและประเมินผล กาหนดวิธีการ เครื่องมือที่เหมาะสม
ตามแผนงานโครงการ ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมิน วิธีการจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดาเนินการ
ติ ดตามและประเมิ น ผลตามแผนที่ ก าหนดไว้ ร่ วมกั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานัก
งบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านั กงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านัก งานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

25
3.3 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ ท าหน้ า ที่ ในการก ากั บ ดู แ ล
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในของการดาเนินงานให้ คณะกรรมการ/คณะทางาน/หน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลของกรมวิชาการเกษตร ตามรอบเวลาที่กาหนดตามแผน
แผนภูมิการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตรสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแผนอื่นๆ

2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่แผนงาน/โครงการ

3. กลไกในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
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1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแผนอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 1

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ

1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การพัฒนาการเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล
8. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
16. การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
17. การสร้างหลักประกันทางสังคม
18. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
20. การพัฒนาบริการประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
23. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้า
ในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ
4. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ .
5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6.การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต
12. การรักษาความมั่นคงพืน้ ที่ชายแดน
13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์
16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้้า
19. การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (2560 – 2579)
(แผนพัฒนาการเกษตรช่วง แผนฯ 12 (2560 – 2564))
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า (แผนพัฒนาการเกษตรช่วง
แผนฯ 12 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
มาตรการที่ ๑ การสร้างและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาการผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน

มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร

4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

มาตรการที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สเู่ กษตรปลอดภัย
มาตรการที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพทีเ่ ป็น
ประโยชน์ใน การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรการที่ ๕ การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการองค์การ

3. เพิ่มความสามารถในการ แข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์

๑. วิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของประเทศไทย
และระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืน
2. วิจยั พัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและ
ผลิตภัณฑ์ สู่เกษตรปลอดภัย
3. วิจยั และพัฒนาเกษตรชีวภาพ เพื่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
5. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
เข้าสู่เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแห่ง
อนาคต

๑. เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ เกษตรกร เอกชน และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน บน
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดศูนย์บ่ม
เพาะด้านการเกษตรสาหรับใช้ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
กลุ่มเป้าหมาย

มาตรการ

มาตรการที่ ๑
การสร้างและพัฒนา
งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรที่
เป็นเลิศเพื่อการพัฒนาการ
ผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน

มาตรการที่ ๒
การขับเคลื่อนงานวิจยั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร

แผนงานพื้ น ฐาน (1 แผนงาน) /
แผนงานบูรณาการ (4 แผนงาน) /
แผนงานยุท ธศาสตร์ (2 แผนงาน)
17 โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม (32
แผนงาน) 1 ผลผลิต / 4 โครงการ
1. ผลผลิตงานวิจัยด้านพืชและ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการวิจยั และพัฒนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช
3. โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างองค์
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
4. โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น
5. โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ

51.6100

152.4211

584.2019

43.3100

364.7334

254.5397

197.5315

งบประมาณปี 60 งบประมาณปี 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่แผนงาน/โครงการ

35.7979

457.4688

430.7600

งบประมาณปี 62
(ล้านบาท)

57.9510

658.9800

418.5636

งบประมาณปี 63
(ล้านบาท)

60.0000

1,200.0000

940.0000

งบประมาณปี 64
(ล้านบาท)
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มาตรการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผลิตพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน)
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาค
3. โครงการส่งเสริมการทาเกษตร
แบบผสมผสาน
แผนงานบู ร ณ าการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ
ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร (เกษตรทฤษฏีใหม่)
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านการเกษตร

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

33.0813

29.1270

35.6803

32.4780

9.0000

24.1412

งบประมาณปี 62
(ล้านบาท)

36.8336

28.2550

งบประมาณปี 60 งบประมาณปี 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

10.0000

1.5000

30.0000
100.0000

8.7110
33.5000

120.0000

30.0000

10.0000

40.0000

30.0000

100.0000

งบประมาณปี 64
(ล้านบาท)

4.0000

24.5669

งบประมาณปี 63
(ล้านบาท)

28

มาตรการ

กลยุทธ์
แผนงานงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า
1. โครงการสร้างความเข้มเข็งของ
เครือข่ายเกษตรกรผลิตขยายชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืช เพื่อการผลิตพืช
ปลอดภัยและพืชอินทรีย์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
3. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประขาคม
อาเซียน
4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
5. โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
(เกษตรอินทรีย์)
7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
8. โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย
แผนงานงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พลังทางสังคม
1. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

แผนงาน/โครงการ

10.0000

31.7320

90.4159

30.0000

40.8945

52.3474

38.1712

98.4707

120.0000

50.2000

19.6226

24.9024

75.1517

107.8147

19.0000

300.0000

120.0000

50.0000

100.0000

18.4775

32.4100

17.1085

12.6815

21.4616

82.5002

800.0000

100.0000

งบประมาณปี 64
(ล้านบาท)

55.1188

346.6456

66.5000

งบประมาณปี 63
(ล้านบาท)

277.7500

286.8287

งบประมาณปี 62
(ล้านบาท)

271.2393

งบประมาณปี 60 งบประมาณปี 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

29

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแล
มาตรฐานการผลิตสินค้าพืชและ
ผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแล
ห้องปฏิบัติการทางการเกษตร ตาม
มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช และปัจจัยการ
ผลิต
4. พัฒนาด่านตรวจพืชเพื่อยกระดับการ
บริการตรวจสอบสินค้าพืช
5. ทบทวน ปรับปรุง/แก้ไข กฎหมาย
ลาดับรอง และระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
ด้านการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ได้สินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

มาตรการ

มาตรการที่ ๓
การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่
เกษตรปลอดภัย

แผนงานพื้ น ฐาน (1 แผนงาน) /
แผนงานบูรณาการ (3 แผนงาน) /
แผนงานยุท ธศาสตร์ (1 แผนงาน)
1 ผลผลิต 8 โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
1. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐาน
แผนงานบู ร ณ าการพั ฒ นาพื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษ
1. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน)
1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ
2. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือ
3. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
การเกษตรภาคตะวันออก
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ด้านการเกษตร ภาคใต้ชายแดน
แผนงานบู ร ณ าการพั ฒ นาด้ า น
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
1. โครงการออกแบบและพัฒนา
ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่าน
ระบบ NSW

แผนงาน/โครงการ

23.1227

32.4780

353.5095
20.4151

9.0000

21.3595

253.6715

งบประมาณปี 62
(ล้านบาท)

370.6712

งบประมาณปี 60 งบประมาณปี 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

5.0000
30.0000
51.0224

1.2000
4.4525
10.5350

30.0000

20.0000

3.8053

8.7110

60.0000

800.0000

งบประมาณปี 64
(ล้านบาท)

12.3228

341.4624

งบประมาณปี 63
(ล้านบาท)

30

กลยุทธ์

๑. พัฒนาการอนุรักษ์ และบูรณาการ
การใช้ประโยชน์ ด้านพันธุ์พืช แมลง
จุลินทรีย์ สัตว์ศัตรูพืชและอื่น ๆ ด้วย
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ในประเทศและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
๒. พัฒนาฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นระบบ
สากลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
๓. ทบทวน ปรับปรุง/แก้ไข กฎหมาย
ลาดับรองและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๑. สร้างเสริมการบริหารงานแบบบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง

มาตรการ

มาตรการที่ ๔
การสร้างความเป็นเลิศใน
การเป็นศูนย์กลางความ
หลากหลายทางชีวภาพที่
เป็นประโยชน์ใน การพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ

มาตรการที่ 5
การพัฒนาองค์การสู่ความ
เป็นเลิศในด้านการบริหาร
จัดการองค์การ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
(1 แผนงาน)
1. แผนงานบุคคลากรภาครัฐด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐาน (1 แผนงาน)
1 โครงการ
แผนงานพื้ นฐานด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน
1 . โค ร งก า ร ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ

แผนงานงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า
1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน
2. โครงการแปรรูปวัตถุดิบพืช
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน/โครงการ

2,187.4138

25.8591

130.0270

2,185.0111

19.8596

13.9732

129.4985

งบประมาณปี 60 งบประมาณปี 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

2,186.0328

16.5929

155.7406

งบประมาณปี 62
(ล้านบาท)

2,259.7943

57.9687

184.5244

งบประมาณปี 63
(ล้านบาท)

3,501.1890

60.0000

500.000

งบประมาณปี 64
(ล้านบาท)
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มาตรการ

๓. เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์การ
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๔. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕. เร่งรัดผลักดันการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
๖. พัฒนาระบบนวัตกรรมบริหารจัดการ
องค์การ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณปี 60 งบประมาณปี 61
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
งบประมาณปี 62
(ล้านบาท)

งบประมาณปี 63
(ล้านบาท)

งบประมาณปี 64
(ล้านบาท)
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3. กลไกในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ

33

ภาคผนวก

35

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งกรมวิชาการเกษตร
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจ
เกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้ งให้คาแนะนาเกี่ยวกับดิน น้า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช
เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต พื ช เพื่ อ พั ฒ นาผลผลิ ต พื ช ให้ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริโภคตาม
มาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

อานาจหน้าที่
(๑) ด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกั ก พื ช กฎหมายว่ า ด้ ว ยปุ๋ ย กฎหมายว่ า ด้ ว ยพั น ธุ์ พื ช
กฎหมาย ว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช
(๓) ให้ บ ริ ก ารด้ า นการวิ เคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า พื ช และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องดิน น้า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้า
เกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาภาคเกษตรไทย
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