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หัวข้อการน าเสนอ

การปรับโครงสร้าง กษ.ในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน
ไทยนิยม ยั่งยืน 
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3 กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ. (ข้าว ยางพารา)

การสนับสนุนรายการอาชีพตามโครงการไทยนิยม ยั่งยนื เกษตร 
(เมนูอาชพี)



ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda) และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Area Based)  ที่ต้องใช้การ
จัดการหลายมิติ
ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยทางการบริหาร รวมทั้งการบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการในพื้นที่ มีขวัญและ
ก าลังใจปฏิบัติงานให้กับทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่

รมว.กษ. เป็นประธานกรรมการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ/รองเลขาธิการ สศก.
เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม

การบริหารงาน
ระดับนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการบริหารการขับเคลือ่นงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตร

การบริหารงานระดับโยบาย

การปรับโครงสร้าง กษ.ในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน 

เลขา สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ปลัด.กษ. เป็นประธานกรรมการ

ในส่วนกลาง
1



คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

รอง ผวจ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็น เลขานุการ

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

โครงสร้างกลไกระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ฝ่าย

คกก.อ านวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายและการแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรระดับจังหวดั
(chief of operation)

คณะท างานปฏิบัตกิารขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหา

การเกษตรระดับอ าเภอ
(operation team)

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบปฏบิัติการในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กษ. 
ในพ้ืนที่ภาค/เขต/จังหวัดและอ าเภอ เช่น ชป.ปศ.พด.กสก.ฯลฯ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนในสังกัด กษ. ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกก าหนดโดยฝ่ายอ านวยการ

การปรับโครงสร้าง กษ.ในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน 1



 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  
 การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

  ระบบส่งเสริมการเกษตร      
  แบบแปลงใหญ่

พัฒนาเกษตรกรสู่  Smart 
Farmer

การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map)

  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร        
  สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร / GAP 

  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

  ธนาคารสินค้าเกษตร

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ 
ระบบกระจายน้ า

  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่

  พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบ  
  ประชารัฐ

จัดระเบียบประมงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน (แก้ปัญหา IUU)

  พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

  ตลาดสินค้าเกษตร

  การช่วยเหลอืหนีส้ินสมาชิกสหกรณ์   
  และกลุ่มเกษตรกร
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15 โครงการตามนโยบายส าคัญของ กษ. 
ที่ด าเนินการต่อเนื่องในปี 2561



2 การสนับสนุนรายการอาชีพตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกษตร (เมนูอาชีพ)
ด้านการผลิต

เมนู 1 พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

เมนู 2 พัฒนาทักษะอาชีพเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร

เมนู 3 พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่จาก คทช.

เมนู 4 ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เมนู 5 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

เมนู 6 สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ด้านปศุสัตว์

เมนู 1 อบรมปศุสัตว์อาสาผสมเทียมโคและแพะ/เฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์

เมนู 2 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์/โคเนื้อ/หมูหลุม/ไก่ไข่

เมนู 3 ส่งเสริมกลุ่มการผลิตพันธุ์โคเนื้อ เพื่อจ าหน่ายพันธุ์

เมนู 4 กลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารสัตว์

ด้านประมง

เมนู 1 อบรมการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าประมง

เมนู 2 อบรมตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ า

เมนู 3 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า/ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1

เมนู 4 สร้างความเข็มแข็งให้องค์กรประมงท้องถิ่น



2 การสนับสนุนรายการอาชีพตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกษตร (เมนูอาชีพ)

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมนู 1 สร้างฝายชะลอน้ าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  (ใช้
แรงงานจิตอาสาในชุมชน) มีค่าตอบแทนแรงงานท้องถิ่นวัน
ละ 300 บาท

เมนู 2 ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เมนู 3  สร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ใช้
แรงงานจิตอาสาในชุมชน) มีค่าตอบแทนแรงงานท้องถิ่นวัน
ละ 300 บาท

เมนู 4  พัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการตามข้อสั่งการใน ครม.สัญจร

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร

เมนู 1 จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)

เมนู 2   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เมนู  3  การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

เมนู  4  ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ



3 กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ. (ข้าว ยางพารา)
ข้าว 

1. ลดพื้นที่ท านาปรังให้อยู่ในพืน้ที่ไม่เกิน 11.6 ล้านไร่
- ส่งเสริมการท ากิจกรรมอื่นทดแทนการท านาปรัง โดยรณรงค์ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืช

หลากหลาย (กรมส่งเสรมิการเกษตร) / ปลูกพืชปุ๋ยสด (กรมพัฒนาที่ดิน) / ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กรม
ปศุสัตว)์ โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นรายจังหวัด

- เกษตรกรได้รับเงิน/ค่าปัจจัยการปลูกพืชเฉลี่ยไร่ละประมาณ 2,000 บาท
2. ส่งเสริมการผลิตข้าวอนิทรีย์ 1 ล้านไร่ (ปี 59 - 60 จ านวน 300,000 ไร่/ปี ปี 61 จ านวน 400,000 ไร)่

- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน 3 ปี รวมไร่ละ 9,000 บาท (ปีที่ 1=2,000 บาท ปีที่ 2=3,000 บาท ปีที่
3=4,000 บาท)

ประเด็นความร่วมมือ : ขอให้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่



3 กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ. (ข้าว ยางพารา)

ยางพารา

 ปรับเปลี่ยนพืน้ที่ปลูกยางพารา 700,000 ไร่ ในปี 2561 
1. แผนปฏิรูปเกษตร 300,000 ไร่ (ไทยนิยม ยั่งยืน) เกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 10,000 

บาท รายละไมเ่กิน 10 ไร ่เพือ่ชดเชยรายได้และเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
2. แผนการสงเคราะห์ปลูกแทนของการยางแห่งประเทศไทย 400,000 ไร ่(ปลูกไม้ยืนต้นอื่น 

200,000 ไร่ ปลูกยาง 200,000 ไร่) เกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท ใน
ระยะเวลา 7 ปี เพื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิต

ประเด็นความร่วมมือ : ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ



ส่วนกลาง
ตั้งศูนย์ War Room ไทยนิยม ยั่งยืน ที่ สป.กษ. (รองปลัด กษ. ประธานศูนย์ฯ /

ส านักแผน สป.กษ. เลขานุการ)
มอบหมาย 4 รองปลัด กษ./ 14 อธิบดี + 12 ผตร.กษ. ไปท าหน้าที่แนะน า/ติดตาม

และประสานงานระดับจังหวัดเพื่อให้งาน กษ.ในพื้นที่บรรลุเป้าหมาย
กรมต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ War Room เพื่อรับข้อมูลส่งต่อตามภารกิจ

ของกรม
ผู้ตรวจราชการ กษ. ติดตาม ตรวจเยี่ยม ก ากับการท างานของ Chief of 

Operation รายงานต่อ รมว.กษ/ปลัด กษ.
สศก.ติดตามประเมินผลโครงการ
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3 กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ.



ส่วนภูมิภาค

 เกษตรจังหวัด + เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เข้าร่วมรับมอบนโยบาย วันที่ 9 กพ. 2561 เมืองทองธานี

 เกษตรจังหวัด + เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เข้าร่วมทีมครู ก.ของจังหวัด เพื่อชี้แจง ครู ข.

 หน่วยงานระดบัจังหวัดของ กษ. (เกษตร ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ปฏิรูป พัฒนาที่ดิน ชลประทาน กยท.) 
มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีม ครู ข. ทุกทีม ทีมละ 1 คน และเข้ารว่มอบรมครู ข. และลงพื้นทีท่ าหน้าที่
เป็นผู้แทน กษ. ให้ข้อมูลเกีย่วกับนโยบาย กษ. และตอบประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้อง พร้อมประมวลความ
ต้องการของประชาชนด้านการเกษตร ส่งใหเ้กษตรและสหกรณ์จังหวัด

 เกษตรและสหกรณ์จงัหวัด ประมวลข้อมูลความต้องการด้านการเกษตรในพื้นที่สง่ War Room ไทยนิยม 
ยั่งยืน เกษตร

 Chief of Operation ประสานการขับเคลื่อนโครงการ ตามเมนูของ กษ. ในระดับจังหวัด 

 หน่วยงานสังกดั กษ.ในระดับจังหวัด ด าเนินการตามเมนู 11

3 กลไกขับเคลื่อนงานส าคัญของ กษ.


