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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 13 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Year End Conference 1. "เฉลิมชัย" เดินหน้าปฏิ รูปภาคการเกษตร 

ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย 
ไทยรัฐออนไลน์  

Year End Conference 2. กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศผลส าเร็จปี 65 
พร้อมรับความท้าทายในงานส่งเสริมการเกษตร    
ปีหน้า 

เมเนเจอร์ออนไลน์ 

Year End Conference 3. เปิดสัมมนา "Year End Conference ประจ าปี 
2565" รุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

สยามรัฐออนไลน์  

Year End Conference 4. กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลส าเร็จปี 65 
พร้อมรับความท้าทายในงานส่งเสริมการเกษตร    
ปีหน้า 

แนวหน้าออนไลน์  

Year End Conference 5. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา Year End 
Conference ประจ าปี 2565 

The reporters ออนไลน์  

Year End Conference 6. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา Year End 
Conference ประจ าปี 2565 ยังคงยึด 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง 
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https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2498100 

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 65 และมอบนโยบายการด าเนินงาน 
แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ            
นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงฯ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ เกษตร
จังหวัด หัวหน้ากลุ่มระดับจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มระดับเขต ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี 

รมว.เกษตรฯกล่าวว่า ในปี 2565 กระทรวงเกษตรฯ ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ทั้งมีความใกล้ชิดและเข้าถึงเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนโยบายการด าเนินงาน     
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ที่เน้ นหลัก
ตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตร 

ส าหรับการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร     
เพ่ือยกระดับเกษตรกรไทย อาทิ BCG Model ในพ้ืนที่น าร่อง การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตร และ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer, Young Smart Farmer การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่    
ด้วยเกษตรสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย "การตลาดน าการผลิต" ผลักดัน
การสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นต้น 

"การปฏิรูปภาคการเกษตร เกษตรกรถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงเกษตรฯ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคน ทั้งการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer การเพ่ิมบทบาทของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน รวมทั้ง     
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การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายการท างานที่ส าคัญในพ้ืนที่ด้วย อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถือเป็นบุคคลที่จะต้องท างานใกล้ชิดกับเกษตรกรโดยตรง และท าหน้าที่ในการแปลง
นโยบายต่างๆ และสื่อสารหรือจัดท าโครงการ/มาตรการไปให้ถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงอยากให้ผู้บริหารให้
ความส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนการท างาน และต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญที่ช่วยพัฒนาภาค
การเกษตรและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปได้" นายเฉลิมชัย กล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา Year End Conference ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        

เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานระหว่างนักส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ต่อไป โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการด าเนินงาน  
แก่นักส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร การวางรากฐานการท างานของกระทรวงรองรับวิถีใหม่ 
(New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และด าเนินการไปได้ด้วยดี สามารถแก้ไขปัญหา
ให้แก่เกษตรกร มีการพัฒนาอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการจัดงานว่า การจัดสัมมนา 
Year End Conference ได้ด าเนินการจัดเป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงด าเนินงานที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขับเคลื่อน BCG Model ในพ้ืนที่น าร่อง     
การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตรและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer/Young Smart 
Farmer การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ ศพก.สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร 
การพัฒนางาน Smart Agriculture/เกษตรอัจฉริยะ การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่    
การผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย การขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดน าการผลิต”   
การผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง/ปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลัง และการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และส าหรับในปีต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงด าเนินงานตามนโยบาย   
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง  
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ที่เน้นหลักตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นเครือข่ายการท างาน
ที่ส าคัญในพ้ืนที่ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

นายเข้มแข็งกล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดสัมมนานี้เป็นโอกาสอันดีที่นักส่งเสริมการเกษตรจากทั่วประเทศ   
จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การท างานของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละหน้าที่ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล           
แก่เกษตรกรมากที่สุดได้ต่อไป 
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กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา Year End Conference ประจ าปี 2565 ยังคงยึด 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง เน้นหลักตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา       
Year End Conference ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมมอบนโยบายการด าเนินงานแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม
ระดับจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มระดับเขต ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่วนกลาง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร การวางรากฐานการท างานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่ 
(New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่ งกรมส่งเสริมการเกษตร         
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เพ่ือพัฒนา
อาชีพ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนโยบายการด าเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ที่เน้น     
หลักตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย มีความใกล้ชิดและเข้าถึงเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ 

ส าหรับการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร     
เพ่ือยกระดับเกษตรกรไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงาน      
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การขับเคลื่อน BCG Model ในพ้ืนที่น าร่อง 
การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตร และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer,  Young Smart 
Farmer การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ร่วมขับเคลื่อน
นโยบาย “การตลาดน าการผลิต”  ผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย และการแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นต้น 
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"การปฏิรูปภาคการเกษตร เกษตรกรถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงเกษตรฯ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนในภาค
การเกษตร ทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer การเพ่ิมบทบาท
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน และการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร      
ของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายการท างานที่ส าคัญในพ้ืนที่ด้วย 
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถือเป็นบุคคลที่จะต้องท างานใกล้ชิดกับเกษตรกรโดยตรง และท าหน้าที่
ในการแปลงนโยบายต่าง ๆ และสื่อสารหรือจัดท าโครงการ/มาตรการไปให้ถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงอยากให้
ผู้บริหารให้ความส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนการท างาน และต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญที่ช่วย
พัฒนาภาคการเกษตรและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปได้ และหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้  
จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปี 2565 ที่ผ่านมาร่วมกัน และ          
น าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากขึ้น 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ต่อไปในอนาคต"ดร.เฉลิมชัย กล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนา Year End Conference ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การท างาน ระหว่างนักส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ต่อไป โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการด าเนินงาน   
แก่นักส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร การวางรากฐานการท างานของกระทรวงรองรับวิถีใหม่ 
(New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่ งกรมส่งเสริมการเกษตร         
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และด าเนินการไปได้ด้วยดี สามารถแก้ไข
ปัญหาให้แก่เกษตรกร มีการพัฒนาอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการจัดงานว่า การจัดสัมมนา 
Year End Conference ได้ด าเนินการจัดเป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร   
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงด าเนินงานที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขับเคลื่อน BCG Model ในพ้ืนที่น าร่อง   
การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตรและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer/Young Smart 
Farmer การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ ศพก. สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร 
การพัฒนางาน Smart Agriculture/เกษตรอัจฉริยะ การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่   
การผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย การขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดน าการผลิต”   
การผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง/ปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลัง และการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และส าหรับในปีต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงด าเนินงานตามนโยบาย   
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง 
ที่เน้นหลักตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถ
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ในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นเครือข่ายการท างาน
ที่ส าคัญในพ้ืนที่ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

นายเข้มแข็ง กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดสัมมนานี้ เป็นโอกาสอันดีที่นักส่งเสริมการเกษตรจากทั่วประเทศ
จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การท างานของแต่ละพ้ืนที่ แต่ละหน้าที่ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล           
แก่เกษตรกรมากท่ีสุดได้ต่อไป 
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กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา Year End Conference ประจ าปี 2565 ยังคงยึด 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง เน้นหลักตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา       
Year End Conference ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2565 
และมอบนโยบายการด าเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายธนา ชีรวินิจ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ผู้ เชี่ยวชาญ เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มระดับจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มระดับเขต 
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ 
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร การวางรากฐานการท างานของกระทรวงรองรับความปกติ
ใหม่ (New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร    
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เพ่ือพัฒนา
อาชีพ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนโยบายการด าเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ที่เน้นหลัก
ตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย มีความใกล้ชิดและเข้าถึงเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ 

ส าหรับการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร     
เพ่ือยกระดับเกษตรกรไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงาน      
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การขับเคลื่อน BCG Model ในพ้ืนที่น าร่อง 
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การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตร และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer,  Young Smart 
Farmer การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ร่วมขับเคลื่อน
นโยบาย “การตลาดน าการผลิต”  ผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย และการแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นต้น 

“การปฏิรูปภาคการเกษตร เกษตรกรถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงเกษตรฯ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนในภาค
การเกษตร ทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer การเพ่ิมบทบาท
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน และการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร      
ของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายการท างานที่ส าคัญในพ้ืนที่ด้วย 
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถือเป็นบุคคลที่จะต้องท างานใกล้ชิดกับเกษตรกรโดยตรง และท าหน้าที่
ในการแปลงนโยบายต่าง ๆ และสื่อสารหรือจัดท าโครงการ/มาตรการไปให้ถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงอยากให้
ผู้บริหารให้ความส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนการท างาน และต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญที่ช่วย
พัฒนาภาคการเกษตรและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปได้ และหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปี 2565 ที่ผ่านมาร่วมกัน และ             
น าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากขึ้น 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรต่อไปในอนาคต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา Year End Conference ประจ าปี 2565 ยังคงยึด 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง เน้นหลักตลาดน าการผลิต มุ่งม่ันในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านว ยการกอง 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มระดับจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลุ่มระดับเขต ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร การวางรากฐานการท างานของกระทรวงรองรับความปกติ
ใหม่ (New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เพ่ือพัฒนา
อาชีพ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

โดยนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
นโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ที่เน้นหลักตลาดน าการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรถือเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย มีความใกล้ชิดและเข้าถึงเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ 

ส าหรับการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร      
เพ่ือยกระดับเกษตรกรไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงาน      
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การขับเคลื่อน BCG Model ในพ้ืนที่น าร่อง 
การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตร และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer,  Young Smart 
Farmer การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง ร่วมขับเคลื่อน
นโยบาย “การตลาดน าการผลิต”  ผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย และการแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นต้น 
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“การปฏิรูปภาคการเกษตร เกษตรกรถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงเกษตรฯ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนในภาค
การเกษตร ทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer การเพ่ิมบทบาท
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของ
ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายการท างานที่ส าคัญในพื้นที่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถือเป็นบุคคลที่จะต้องท างานใกล้ชิดกับเกษตรกรโดยตรง และ  
ท าหน้าที่ในการแปลงนโยบายต่าง ๆ และสื่อสารหรือจัดท าโครงการ/มาตรการไปให้ถึงเกษตรกรในพ้ืนที่      
จึงอยากให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนการท างาน และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญ
ที่ช่วยพัฒนาภาคการเกษตรและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปได้ และหวังว่าการสัมมนา    
ในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปี 2565 ที่ผ่านมาร่วมกัน และ
น าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากขึ้น 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ต่อไปในอนาคต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

 
 

 
 


