
๑/๑๓ 



๒/1๑ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตร 
เอาชนะข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้า 
อากาศ เราควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค Gen X Y Z             
ที่เปลี่ยนไป ท าให้รูปแบบการผลิตและ
สินค้าเกษตรเปลี่ยนโฉมไปในอนาคต 

ประเทศไทยผลิตและส่งออกสินค้า
เกษตรอันดับต้นของโลก  
GDP ภาคเกษตร = ๖ แสนล้านบาท 
(๖% ของ GDP รวม)  

๒/1๓ 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
แทนก าลังแรงงาน เทคโนโลยีชีวภาพ 
พัฒนาพันธุ์พืชที่มีลักษณะพิเศษ
เหนือธรรมชาติปกติ เทคโนโลยี
ดิจิทัลท าให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับ
ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและตลาด
ปัจจัยการผลิตถูกควบคุมโดยผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ระบบสหกรณ์ยังไม่เข็มแข็งพอ 
จ านวนมากขาดความเป็นมืออาชีพ 

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังยากจน 
(เกษตรกรยากจน ๕.๑ ล้านคน 
จากประชากรภาคเกษตร ๒๓.๕๙ 
ล้านคน และลงทะเบียนผู้มีรายได้
น้อย ๓.๙ ล้านคน) มีปัญหาหนี้สิน 
ขาดทุนไม่รู้ระบบการตลาด 



หนึ่ง การปฏิรูปภาคเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรอยูด่ีมีสุข 
         

สาม การรับมือกับระบบ
การค้าเสรีของโลก 

สอง การพัฒนากลไก
ตลาดให้เอื้อต่อการผลิต
ของเกษตรกร 

หนึ่ง การไม่ใส่ใจดูแล
แก้ไขปัญหาให้กับ
เกษตรกร   

สอง การแก้ไขปัญหา
การเกษตรแบบไม่ยั่งยืน  
หวังเพียงผลคะแนนนิยม 
ทางการเมืองเท่านั้น 

สาม การทุจริตคอรัปชั่น 
และประพฤติมชิอบใน
วงราชการ 

๓/๑๓ 



๔/๑๑ 

(๓) เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทย
แบบพออยู่พอเพียงอย่างทั่วถึงภายใน
ปี ๒๕๗๐  

  
(๔) ประเทศไทยสามารถผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย ๑๐๐% 
ภายในปี ๒๕๖๕ และผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ๖๐% ภายในปี 
๒๕๗๐  
 

(๑) เกษตรกรไทยจะต้องหลุดพ้นจากความ
ยากจนโดยจะมีรายได้มากกว่าในปัจจุบัน
อย่างน้อย ๑ เท่าตัวภายในปี ๒๕๖๕ และ
ภายในปี ๒๕๗๐ ครอบครัวเกษตรกรไทยใน
บัญชีคนยากจนจะหมดไป 

(๕) กระทรวงเกษตรฯ เป็นเพ่ือนร่วมชีวิตของเกษตรกร 
ข้าราชการกระทรวงเป็นที่พ่ึง เป็นที่รักของเกษตรกร  
 ๔/๑๓ 

(๒) ต้องพัฒนาระบบสหกรณ์และ
วิสาหกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถ
ปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
อีกต่อไป และเกษตรกรไทยจะเข้าสู่ระบบ
สหกรณ์ทุกครัวเรือน 



(๑) ปลุกจิตใจให้ภูมิ ใจและ
ตระหนักเห็นคุณค่าการเป็น
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
• กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงาน

หลักของชาติตั้ งแต่สมัยอยุธยา 
(เวียง วัง คลัง นา) 

(๒) ต้องท างฤานประสานกันเป็นหนึ่งไร้รอยต่อ เป็น “ทีมเกษตรและสหกรณ”์  
• ข้าราช กษ. ทุกกรม/หน่วยต้องท างานสอดประสานกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค = กส.+กจ.+ชป.+พด.+ปส.+ปง ฯลฯ  
• “ทีมเกษตรและสหกรณ์” ที่เข้มแข็ง / ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น / แบ่งงานจัดสรรกันให้พอเหมาะ งานจะไม่หนักอยู่ที่คนใด

คนหนึ่ง / ประสานกันเองภายในได้จึงจะประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้  
• เราต้องสามัคคีกัน เข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงกับภายนอกได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

ต้องมีกระบวนการคิดเชิงระบบภายใต้หลัก 
“การตลาดน าการผลิต” ตลาดเป็นผู้ก าหนดว่า
ต้องการ “อะไร”? ในปริมาณ “มากเพียงใด”? 
• หากเกษตรกรผลิตได้ในปริมาณที่ตอบตรงความ

ต้องการของตลาด เกษตรกรจะได้ผลตอบแทน
ที่ไม่ต่ าจนขาดทุนอย่างเช่นทุกวันนี้ 

• ไม่มีประโยชน์ที่จะผลิตของดี แต่ไม่มีคนเอา / 
ต้องผลิตของดีที่มีคนพร้อมซื้อ 

• ทางนี้เท่านั้นที่เกษตรกรไทยจะลืมตา อ้าปากอยู่
รอดได้ท่านกลางความท้าทายนี ้ 

(๓) เปลี่ยนแนวคิดสู่ “ตลาดน าการผลิต” 

๕/๑๓ 



     ท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายและโครงการ
ส าคัญของ กษ. และรัฐบาลกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงและนอกกระทรวงเกษตรฯ 
รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมให้
เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร 

(๔) โซ่ข้อกลางที่ส าคัญ 

     รู้และเข้าใจปัญหาของเกษตรกร :
แหล่งน้ า/คุณภาพดนิ/สภาพอากาศ
หรือช่วงฤดูกาล/การแพร่ระบาด          
เชื้อโรคพืชหรือสัตว์/ราคาผลผลติ/
ความต้องการตลาด 

(๓) รู้สภาพแวดล้อมของการท าเกษตร 

     รู้ทิศทางแนวโน้มความต้องการผูบ้ริโภคและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องการผลิตอาหารในอนาคต 

     ชี้เป้าการผลิตให้เกษตรกร การพัฒนา/ 
     แปรรูปผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง  

วางแผนการตลาดให้เกษตรกร 

(๑) ผู้น าทาง (navigator) : เป็นที่ปรึกษา/ 
ผู้จัดการไร/่ฟาร์ม 

๖/๑๓ 

(๒) ผู้รักษา (doctor) : เป็นหมอรักษาโรค           
อาชีพเกษตรกร   

เป็นหมอรักษาโรคอาชีพเกษตรกร ช่วยป้องกัน  
ควบคุม แก้ไขปัญหาของเกษตรกรไดท้ันการณ์ 



รมว.กษ. เป็นประธานกรรมการ 

เลขา สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ป.กษ. เป็นประธานกรรมการ  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ/ 
รองเลขาธิการ สศก.เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม 

การบริหารงาน
ระดับนโยบาย 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ ์

 คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตร  

ท าหน้าที ่
  ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรฐับาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda) และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Area Based)  
  ทีต่้องใช้การจัดการหลายมิต ิ
  ส่งเสริมและสนบัสนุนปจัจยัทางการบรหิาร รวมทั้งการบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการในพื้นที่ 
  มีขวัญและก าลงัใจปฏิบัตงิานให้กับทางราชการอย่างเต็มก าลงัความสามารถ 
  ติดตามประเมินผลการปฏบิัตงิานของหน่วยปฏบิัตใินพื้นที ่

๗/๑๓ 



คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

รอง ผวจ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็น
เลขานุการ 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 

Lorem Ipsum 

โครงสร้างกลไกระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย 

คกก.อ านวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายและการแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรระดับจังหวัด             
(chief  of operation)  

คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหา

การเกษตรระดับอ าเภอ  
(operation team)   

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานใน
สังกัด กษ.  ในพ้ืนที่ภาค/เขต/จังหวัดและอ าเภอ เช่น ชป.ปศ.พด.สก.ฯลฯ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชนในสังกัด กษ. ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกก าหนดโดย
ฝ่ายอ านวยการ 

๘/๑๓ 



คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

ศึกษาและรวบรวมสภาพปัญหาของการเกษตรกรรมในพื้นที่ 

ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ประสาน: พณ. +อุตสาหกรรม+สถาบันการศึกษา
และภาคธุรกิจเอกชน+บริษัทประชารัฐ+รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนในสังกัด กษ.เพื่อหาตลาดหรือความ
ต้องการของตลาด (demand) และมีการประชุมประจ าเดือนร่วมกัน 

น านโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และข้อมูลในพ้ืนที่มาก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน
ด้านเกษตรกรรม ๒ ด้าน คือ การท าเกษตรกรรมเชิงรุกและเชิงรับ 

เกษตรกรรมเชิงรุก ได้แก ่
• การสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรใหม่ๆ ตามความต้องการของ               

ตลาดในลักษณะ niche market  
• การแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร  (กลางทาง) เช่น โรงคัดแยกที่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่ลด
การสูญเสียการน าระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ใน
ขั้นตอนการผลิต (ต้นทาง) การแปรรูป (กลางทาง)และการตลาด 
(ปลายทาง) เพิ่มขึ้น 

• การท าเกษตรอินทรีย์/เกษตร GPAเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร            
หรือใช้ความรู้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต  

 

 
เกษตรกรรมเชิงรับ ได้แก ่
• การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่ให้ผลตอบแทน              

ไม่คุ้มค่าไปท าเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎี
ใหม่หรือปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือ การปศุสัตว์ หรือการ
ประมงเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ า 

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรจากการผลิต
สินค้าเกษตรพื้นฐานตามศักยภาพพื้นที่ แต่ท าให้
เกษตรกรอยู่ได้ ด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ 

เกษตรกรรมเชิงรุก เกษตรกรรมเชิงรับ 

จัดท าแผนปฏิบัติการเกษตรกรรมพื้นที่ โดยมีสาระส าคัญที่ก าหนดว่าเมื่อไหร่/ใครหรือหน่วยไหน/ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไรหรือ
ท าไมต้องท า อย่างนั้นให้ชัดเจน เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ด าเนินการต่อไป 

๙/๑๓ 



คกก. อ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบาย

และการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด             

(chief of operation) 
 
 

› น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทรงงานมาใช้ในการปฎิบัติงาน :  
เน้นการลงพื้นที่รับฟังปัญหา/ดูว่าชาวบ้านท าอะไรดีอยู่แล้วให้หาทางขยาย/สนับสนุน/หรือ 
ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดหรือผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา 

› วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 
เพื่อค้นหาเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จมาท าหน้าที่ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงขยายผลไปสู่เกษตรกรและองค์กร/สถาบันเกษตรกรต่างๆ ในพื้นที่ โดยมี
หน่วยงานราชการ กษ. ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน 

› สนับสนุนและพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ/ปราชญ์ชาวบ้านทาง
การเกษตร/ผู้น าศาสนาหรือพระสงฆ์ที่สนใจทางการเกษตรจนได้รับความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชนและมีจิตสาธารณะเข้ามาจัดตั้งเป็น “เกษตรกรอาสา” โดยให้น้อมน า “โครงการ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ” เข้ามาเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งหรือช่วยตนเองได้ เกษตรกรอาสาจึงท าหน้าที่เป็น   
ผู้ช่วยเหลือข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพ้ืนที่ 

คณะท างานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส าคัญและแก้ไขปัญหา
การเกษตรระดับอ าเภอ 
(operation team) 

 

๑๐/๑๓ 



› ก าหนดพื้นที่ตัวอย่างหรือน าร่อง โดยน าโครงการที่ประสบผลส าเร็จหรือมีปัญหา
อุปสรรคมาด าเนินการ “ต่อ + เติม + แต่ง” ขยายผลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ           
ให้มากขึ้น 

› การติดตามงานเกษตร: ต้องดูแลปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่มอบ/แจกเกษตรกรต้องมี
คุณภาพ/แจกหรือให้แล้วเกษตรกรต้องชื่นชมไม่ใช่ท าให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่แย่ลง
กว่าเดิม/ต้องได้มาตรฐานเหมาะสมกับราคาซื้อ/จ้าง 

› สร้างความเชื่อมั่นในหลักการตามนโยบายการตลาดน าการผลิตสินค้าเกษตร  
โดยใช้ข้อมูล (Big Data)  จากฝ่ายอ านวยการมาเป็นเครื่องมือใช้ในการแนะน าเกษตรกร 

› ใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็น บก.ปฎิบัตกิาร 
ในการดูแลเกษตรกรในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่เกษตรต าบลท าหน้าที่เสมือนผู้จัดการไร่/ฟาร์ม
ประจ าพ้ืนที ่คกก. อ านวยการ

ขับเคลื่อนงานนโยบาย
และการแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรระดับจังหวัด             
(chief of operation) 

 
 

คณะท างานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส าคัญและแก้ไขปัญหา
การเกษตรระดับอ าเภอ 
(operation team) 

 

๑๑/๑๓ 



๑๒/๑๓ 

› ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างานให้มีมุมมองกว้างไกลกว่าในอดีตท่ีมองแต่เพียงส่งเสริม                 
การผลิตเกษตรกรรมเท่านั้น  

› นักวางแผนการเกษตรการผลิตให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดไม่ล้นตลาดเกินไป 

มีมุมมองกว้างไกล 
A 

› ต้องรู้ลึก รู้จริง ท าได้จริง ลงพื้นที่จริง ได้มากกว่าเกษตรกรหรืออย่างน้อยต้องรู้เท่าทันเกษตรกร 
รู้จริง ท าจริง  

-
B 

ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการท างาน 

› ต้องร่วมกันมุ่งมั่นท างานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จเดียวกันให้ผ่านพ้น ๓ ความท้าทาย            
๓ ภัยคุกคามไปให้ได้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย 

C 

  › ต้องกล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติ  

เห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน D 



๑๓/๑๓ 

๑๓/๑๓ 

ข้าราชการ กษ. ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี                          
ได้รับศรัทธาจากประชาชน  

ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่             
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  
ต้องไม่ถูกเอาเปรียบหรือได้รับ                   
การปฏิบัตทิี่ไม่เป็นธรรม 

ปลดล็อคอุปสรรคทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การน านโยบายไป
ด าเนินการได้บรรลุผล 


