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มอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น.  
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการดําเนินงานท้ังด้านวิชาการและการบริการเกษตรกรและประชาชน รวมท้ัง งานท่ีเป็นภารกิจ
เฉพาะ เช่น เรื่องน้ํา ดิน ปศุสัตว์ และประมง โดยการดําเนินงานตามภารกิจของกรมภายใต้การกํากับดูแลของ
หัวหน้าส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี แต่การขับเคลื่อนงานในเชิงบูรณาการของกระทรวงเป็นไปได้ช้า 
เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ชัดเจน โดยการมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2564 นี้ จะขอสร้าง
ความเข้าใจและมองให้เห็นภาพเป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีเป็นเอกภาพ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้  

1. ความเช่ือมโยงของนโยบายสําคัญกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรม่ันคง เกษตรกรม่ังค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” 
ซ่ึงมีความเก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3 ดังนี้ 
 แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มียุทธศาสตร์ 6 ด้าน โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เก่ียวข้อง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความม่ันคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนระดับ 2 มี 4 แผน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเก่ียวข้อง ดังนี้ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มีท้ังหมด 23 ประเด็น กระทรวงเก่ียวข้อง 16 ประเด็น 2) แผนการปฏิรูปประเทศ มี 13 ด้าน 
กระทรวงเก่ียวข้อง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข 
ด้านสังคม และด้านพลังงาน 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี 10 
ยุทธศาสตร์ กระทรวงเก่ียวข้องท้ังหมด และ 4) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ มีท้ังหมด 19 แผน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก่ียวข้อง 12 แผน  
 แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
มี 5 กลยุทธ์ คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาค
เกษตร 4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ  

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
4 ตัวชี้วัดสําคัญ คือ  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8  
2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2  
3) เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
4) พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าปีละ 350,000 ไร่  
ซ่ึงตัวชี้วัดดังกล่าวทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต้องร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา 

ภาคเกษตรเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายในปี 2565 
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 นอกจากความเ ก่ียวข้องและความเชื่อมโยงแผนท้ัง 3 ระดับดังกล่าว ทุกหน่วยงานในสังกัด 
ต้องให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านเกษตร 4 เรื่องสําคัญ คือ 1) เพ่ิมรายได้ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
พัฒนาสินค้า พัฒนาเกษตรกร และส่งเสริมปศุสัตว์และประมง 2) สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กลุ่มผู้นําสตรี 3) ยกระดับรายได้เกษตรกรระดับรากหญ้า 4) ปรับปรุงระบบท่ีทํากินและการบริหารจัดการน้ํา 
รวมท้ัง เร่งดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีกําหนดไว้ 8 เรื่องสําคัญ 
ประกอบด้วย 1) เกษตรกรรมยั่งยืน 2) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3) ข้อมูลด้านการเกษตร 4) การประมงยั่งยืน  
5) ตลาดนําการผลิต 6) ลดต้นทุนการผลิต 7) พัฒนา ศพก. และ 8) บริหารจัดการแหล่งน้ํา 

2. การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 
 ตามแผนแม่บทฯ 23 ประเด็นดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในประเด็น
การเกษตร มีแผนย่อยท้ังหมด 6 แผนย่อย ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้ร่วมดําเนินงาน
ผลักดันให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและผลตัวชี้วัดต้ังแต่ปี 2561-2563 
แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และจุดเน้นท่ีจะเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานเร่งผลักดันและเป็นกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณประจําปี 2565 ดังนี้ 
 2.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
ท่ีมีความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนท่ี โดยมีตัวชี้วัดคือ อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ร้อยละ 3 
ผลการดําเนินงานในปี 2563 มีการติดตามข้อมูลการดําเนินงานในสินค้าหลากหลายชนิด โดยผลการประเมิน 
ได้ร้อยละ 3.91 มากกว่าค่าเป้าหมาย แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดการดําเนินงานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริม
การผลิตแต่เป้าหมายเกษตรกรลดลง การพัฒนาพ้ืนท่ี แต่ยังขาดการดําเนินการเรื่องฐานข้อมูล และการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ท้ังนี้ ในปี 2565 ขอให้มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน สร้างอัตลักษณ์ของสินค้า เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าด้วยเรื่องราว (Story) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2.2 เกษตรปลอดภัย การผลิตสินค้าเกษตรจะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ตัวชี้วัดคือ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยร้อยละ 3  โดยผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาท่ี สศช. ประเมิน 
มีการขยายพ้ืนท่ีสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงยังไม่ตรงกับตัวชี้วัดท่ีกําหนด และตัวชี้วัดดัชนีความเชื่อม่ัน
ผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ ร้อยละ 98.17 ในปี 2562 มีการส่งเสริมการผลิต การพัฒนา
สินค้า โดยในปี 2565 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องบูรณาการร่วมกันในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี พัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐาน และระบบการตรวจรับรอง ท้ังนี้ ได้รับการประสานจากผู้ประกอบการว่ามีสินค้าจิ้งหรีดท่ีถูก
กักกันท่ีท่าเรือของสหรัฐและเม็กซิโกเป็นระยะเวลานานทําให้สินค้าเกิดความเสียหาย โดยปัจจุบันสํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกระทรวงต้องเร่งประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
ข้ันตอนการทํางานให้ “รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเป้าในทุกมิติ”  

2.3 เกษตรชีวภาพ ให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดคืออัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพร้อยละ 3 และจํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 1 ตําบล 1 วิสาหกิจ ผลการดําเนินการในปี 2562 มีแนวโน้มลดลง ปี 2563 อยู่ระหว่าง
การประเมิน โดยจุดเน้นในปีงบประมาณ 2565 ขอให้มุ่งส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพร ส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ 
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2.4 เกษตรแปรรูป เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร ซ่ึงจะต้องให้ความสําคัญตลอดห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตร ตัวชี้วัดคืออัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 3 ปี 2563 
อยู่ระหว่างการประเมิน โดยจุดเน้นในปีงบประมาณ 2565 คือ พัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 
ท่ีเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป ท้ังนี้ ต้องคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นสําคัญ 

2.5 เกษตรอัจฉริยะ เป็นระบบการเกษตรท่ีชาญฉลาด ซ่ึงจะต้องเริ่มต้นจากการมีข้อมูลทางการเกษตร 
ประกอบกับระบบเทคโนโลยี และแบบจําลองต่าง ๆ ตัวชี้วัดคือ มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
ปี 2563 อยู่ระหว่างการประเมิน การดําเนินการท่ีผ่านมากระทรวงมีการส่งเสริมการผลิต ระบบข้อมูล และการพัฒนา
กระบวนการผลิต ท้ังนี้ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กระทรวงกํากับดูแลการคาดการณ์ผลผลิตข้าวให้มีความถูกต้อง
แม่นยํา จุดเน้นในปีงบประมาณ 2565 คือ การให้เกษตรกรและหน่วยงานเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ระบบเทคโนโลยีและ Applications ต่าง ๆ และเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ตัวชี้วัดคือมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
และสถาบันเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน     
ผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ ในปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นในประเด็นการอนุรักษ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่าย ตลอดจนการอํานวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาโลจิสติกส์ 
รวมท้ังเน้นการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กําหนดตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อนด้านการเกษตร 4 ตัวชี้วัด โดยมีผลตัวชี้วัดในปี 2563 ดังนี้ 
  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ผลปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.2  
ปี 2563 ไตรมาส 3 ลดลงร้อยละ 0.9 โดยปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาส 2 ท่ีลดลงร้อยละ 3.3 
  2) ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2 อยู่ระหว่างการประเมิน 
  3) เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี อยู่ระหว่างการประเมิน 
  4) พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่าปีละ 350,000 ไร่ โดยผลการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานมาจาก 
การก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซ่ึงผลการดําเนินงานในปี 2561 เพ่ิมพ้ืนท่ีได้ 379,446 ไร่ ปี 2562 
เพ่ิมพ้ืนท่ีได้ 361,484 ไร่ และปี 2563 เพ่ิมพ้ืนท่ีได้ 176,968 ไร่ 
 จากภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีความเชื่อมโยงและร่วมผลักดันเป้าหมายแผนระดับ 1 
ระดับ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตรท่ีกระทรวงเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก ซ่ึงผลการดําเนินงานและ
ผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนแม่บทย่อยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด บางตัวชี้วัดมีการเก็บผลไม่เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีกําหนด ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงต้องเร่งสร้างความชัดเจนในการทํางาน ท้ังนิยาม
ความหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการท่ีควรดําเนินการภายใต้ข้อจํากัด 
ด้านงบประมาณ ในเบ้ืองต้นขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางและ
จุดเน้นในแต่ละแผนแม่บทย่อย  
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4. มุมมองต่อภาคเกษตรในปัจจุบัน 
 จุดอ่อน 

o เกษตรกร ส่วนใหญ่สูงวัย ขาดเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ ทําให้การผลิตขาดประสิทธิภาพ รายได้
น้อย โดยเฉพาะเรื่องท่ีดินทํากินโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง ซ่ึงรัฐบาลได้มีนโยบายและโครงการในการ
จัดสรรท่ีดินทํากินให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง 

o สถาบันเกษตรกร ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรยังไม่ดีพอ กระบวนการทํางานไม่ทันสมัย ไม่เข้มแข็ง 
o กระบวนการผลิต (ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) แยกส่วนทํา ผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการ ผลผลิต 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน   
o การทํางานของกระทรวง การสื่อสารนโยบายของกระทรวงไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความมุ่งม่ัน และไม่

บูรณาการ 
 จุดแข็ง 

o ภูมิศาสตร์เหมาะสมในการทําเกษตร  มีแหล่งน้ํา สภาพอากาศท่ีเหมาะสม มีน้ําฝน แหล่งกักเก็บน้ํา ดินดี 
พันธุ์พืชดี 

o หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําทางการ พัฒนาด้วยหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ความรู้และคุณธรรม (3 ห่วง 2 เง่ือนไข) และมีโครงการพระราชดําริ 

o ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ต้องอนุรักษ์ ต่อยอด สร้างมูลค่าได้อีกมาก 
o สินค้าเกษตรไทยเป็นท่ีต้องการของตลาดโลก เช่น ผลไม้ ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ควรมีการพัฒนา

ปรับปรุงพันธุ์ให้ดีข้ึน วางแผนการบริหารสินค้าไม่ให้ล้นตลาด มีการถนอมอาหารและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
o มุ่งสู่เกษตรกรรมยั่งยืน สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ ตอบโจทย์ BCG และ SDGs 

5. หลักการและเป้าหมายการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายในปี 2565  
 จากความสําคัญของการขับเคลื่อนแผนระดับประเทศ จุดอ่อน จุดแข็งภาคเกษตรดังกล่าว นํามากําหนด
เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนภารกิจต้ังแต่ส่วนกลางจนถึงพ้ืนท่ีให้บรรลุตามเป้าหมาย 
โดยมีบุคลากรของกระทรวงในทุกระดับทุกสายงานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคเกษตร จึงขอกําหนด
หลักการและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 หลักการ มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้เกษตรกร วางรากฐานการทํางานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่ (New Normal) และสร้างเอกภาพ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง 
 แนวทางดําเนินงานหลัก 3 ด้าน  

 1. ภารกิจเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
  1.1 เร่งรัดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวง เร่งผลักดันโครงการท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ท้ังหมด 4,010 โครงการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563) 
แบ่งเป็นงานพัฒนาแหล่งน้ํา 3,481 โครงการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ 3,206 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ/
ก่อสร้าง 87 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 159 โครงการ และอยู่ระหว่างขับเคลื่อนเข้าสู่การเตรียม 
ความพร้อม 29 โครงการ) และโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ซ่ึงมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจําทุกปี รวมท้ังสิ้น 529 โครงการ โดยโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
สําหรับโครงการท่ีติดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การขอใช้พ้ืนท่ี การจัดหาแหล่งงบประมาณ เป็นต้น ขอให้
หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเร่งหาทางดําเนินการให้เรียบร้อย โดยเร่งนํามาปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกัน เพ่ือให้
กระทรวงสามารถดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จและทําประโยชน์แก่ราษฎรตามพระราชปณิธานของ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อไป ท้ังนี้ มอบหมายผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์) 
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สรุปผลการดําเนินงานในปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ของกระทรวง กรณีท่ีไม่สามารถดําเนินงาน/โครงการได้ หรือการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
ให้ระบุสาเหตุและเหตุผลประกอบ รวมท้ัง ให้กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในพ้ืนท่ี อ.ปลวกแดง ให้มีการดําเนินงานเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด  
  1.2 ขยายพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรฐานราก ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย
ท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไม่มากนักทําการผลิตแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีแหล่งน้ําในการ
ทําการเกษตรของตนเอง โดยเร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 9,805,707,000 บาท ให้บรรลุเป้าหมายการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกร 64,144 ราย จ้างแรงงาน 32,072 ราย ในพ้ืนท่ี 4,009 ตําบล โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทุกหน่วยกําลังเร่งดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ท้ังนี้ มีบางประเด็นท่ีต้องทบทวนและเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.3 ยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรในระบบแปลงใหญ่ โดยขยายผลจากการดําเนินงานในปี 2563 ท่ีสามารถผลักดันพ้ืนท่ีเกษตรสู่ระบบแปลง
ใหญ่จํานวน 6,735 แปลง เกษตรกร 372,638 ราย พ้ืนท่ี 6,082,115 ไร่ ลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 15.18  
เพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 18.92 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรรวมท้ังหมด 3,087 แปลง ประเมิน
มูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตสะสมในปี 2562 รวม 36,180.25 ล้านบาท โดยในปี 
2564 ต้องเร่งผลักดันการวางแผนการผลิตตามหลัก “การตลาดนําการผลิต” และทําแผนธุรกิจเป็นรายแปลง 
ผลักดันการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ ท่ีจําเป็นในระดับท่ีแปลงใหญ่
สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ โดยเร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ให้บรรลุเป้าหมาย  
มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก ต้องเร่งผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
  1.4 ผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ตามเป้าหมายกิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) ของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) กําหนดให้กระทรวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเป้าหมายเน้นการปรับ
โครงสร้างการผลิตจากเกษตรแบบด้ังเดิมพัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง (High Value Added) โดยนําองค์
ความรู้การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการทําเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และ
เกษตรแบบแม่นยํา (Precision Farming) เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต โดยมีประเด็น
สําคัญท่ีต้องขับเคลื่อน ดังนี้  
   1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากการทําเกษตรมูลค่าตํ่าและไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไปสู่การปลูกพืช 
เลี้ยงปศุสัตว์ และประมงท่ีมีมูลค่าสูง 
   2) สนับสนุนการทําการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจําหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือสหกรณ์)  
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร 
   3) ขยายพ้ืนท่ีชลประทานให้เกษตรกรมีน้ําใช้สําหรับการผลิตสินค้าเกษตร อย่างเหมาะสม
เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
   4) พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร 
(Agricultural Biodiversity) 
   5) พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตร
สมัยใหม่ (Service Provider) อย่างครบวงจร 
   6) สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) 
   7) ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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   8) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG 
   รวมท้ัง แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
(พ.ศ. 2564-2565) ได้กําหนดให้ “การสร้างเกษตรมูลค่าสูง” เป็นประเด็นหลักตามแนวทางการยกระดับ 
ขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) ซ่ึงจะเป็น 
การวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ซ่ึงกระทรวงต้องกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนท่ีชัดเจน 
และหา “ตัวช่วย” โดยต้องทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ท้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษา สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดแนวทางและบทบาท
การทํางานของแต่ละภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันเป้าหมายร่วมกัน 
  1.5 พัฒนาช่องทางเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตรท้ังในและต่างประเทศ ต้องพัฒนา “ข้อมูลวางแผน 
การผลิต” เร่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
สู่ผู้ผลิตคือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจในการวางแผนการผลิต สามารถบริหาร 
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด เพ่ิมผลตอบแทนและรายได้ของเกษตรกรให้ “ทําน้อย ได้มาก” โดยมีความร่วมมือ
กับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ต้องพัฒนา “ช่องทางการจําหน่าย” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจําหน่าย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน ท้ังในรูปแบบ “offline” ส่งเสริมตลาดใน
ระดับชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ การรวมกลุ่มแปรรูปจําหน่ายเพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองกับบริษัทเอกชน การจับคู่ธุรกิจ 
หรือส่ ง เสริมให้แปลงใหญ่จับ คู่ กับ Modern Trade เ พ่ือให้ มีตลาด ท่ีชัด เจน และรูปแบบ “online”  
ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จําหน่ายได้เองผ่าน Platform ต่าง ๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยต้อง
เร่งส่งเสริมองค์ความรู้การตลาด online ถอดบทเรียนตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จ และนําเสนอจูงใจให้เกษตรกร
ท่ีมีศักยภาพเพียงพอดําเนินการในช่องทางดังกล่าว ซ่ึงการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรในขณะนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินงานร่วมกับบริษัท ทีซีซี กรุ๊ป จํากัด ในการสนับสนุนการจําหน่ายสินค้า
เกษตรผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร และมีความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ในการนําสินค้าเกษตรไปจําหน่าย
ให้กับค่ายทหารซ่ึงเป็นการเพ่ิมช่องทางให้กับกลุ่มเกษตรกร รวมท้ัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีโครงการ “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขท่ัวไทยถึงหน้าบ้าน” เพ่ือเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
การเกษตรให้แก่ผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
   นอกจากนี้ ได้ให้แนวทางการทํางานกับทูตเกษตรในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร
ต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็วถูกต้อง ผ่านกลไก
ท่ีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทาง “DIETC” ประกอบด้วย 
   D - Digital เราต้องเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 I - Information ข้อมูลข่าวสาร big data ท่ีใช้เพ่ือการตัดสินใจและวางนโยบายของเกษตรกร 
ภาครัฐ ธุรกิจและประชาชน 

 E - Empowerment การเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งให้ท้ังข้าราชการ เพ่ือสามารถให้บริการ 
สร้างเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ สร้างผู้บริโภคให้เชื่อม่ันภาคการเกษตร และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร 

 T - Technology ผลักดันการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

 C - Communication การสื่อสารในทุกมิติและทุกระดับภายในกระทรวงและภายนอก
กระทรวง ภายในประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ นักวิจัยกับเกษตร เหล่านี้ล้วนสําคัญ 

 “DIETC” จะทําให้เราผลักดันการเป็นครัวของโลก นําอาหารไปสู่ประเทศคู่ค้า สร้าง ไม่ใช่แค่กินดี
อยู่ดี แต่จะทําให้โลกดีอย่างยั่งยืน นโยบาย “3S (Safety Security Sustainability) เชื่อมโลก เชื่อมไทย” ทําให้
เกษตรกรเราเชื่อมต่อกันท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 
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  1.6 ผลักดันการพัฒนา Big Data อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือสําคัญให้กับเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ในการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้า
เกษตร และการบริหารนโยบายบนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง โดยผลักดันการจัดทํา Big Data ภาคเกษตรของกระทรวง 
ให้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 60-70 ในปี 2565 ในระดับท่ีสามารถวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเป็นข้อเสนอทางเลือก 
ในการผลิตการบริหารการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดให้เกษตรกร ภาคเอกชน และมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร เป็น Model ทางเลือกในการบริหารนโยบายในภาวะต่าง ๆ โดยเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานในสังกัด กําหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติต่างๆ 
ผลักดันการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center: NABC) ในการ
ดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ จะเร่งพัฒนา 
Application สําหรับการให้บริการทางการเกษตร ท่ีเกษตรกรสามารถใช้ได้ง่าย และเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
รวบรวมและสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลด้านการเกษตร เช่น การข้ึนทะเบียนเกษตรกร การบันทึกข้อมูลการผลิตแบบ
อัตโนมัติจากเกษตรกรรายบุคคล และบูรณาการบริการต่าง ๆ แบบ One Stop Services ผ่าน Application เป็นต้น  
  1.7 ยกระดับ ศพก. สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร  โดยการพัฒนาศูนย์ เรียนรู ้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 11,559 ศูนย์  
กระทรวงได้ผลักดันให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์แก่ เกษตรกร รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี 
มาอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาท่ีต้องยกระดับศูนย์ ศพก. ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer ท่ีปัจจุบันกระทรวงสามารถพัฒนาได้แล้วรวม 1,135,216 ราย ให้มีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยเร่งพัฒนา 
ให้ ศพก. มีความพร้อมเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ  
เป็นช่องทางนําเสนอแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ มีการออกแบบกําหนดหลักสูตรการพัฒนาเป็นลําดับข้ัน
และต่อเนื่องร่วมกับศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) ท่ีกระทรวงขับเคลื่อนอยู่ รวมท้ังศูนย์ของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รวมท้ังการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
เกษตรกรรม เพ่ือจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกร คนรุ่นใหม่และผู้ ท่ีสนใจมาทําอาชีพเกษตรกรรรมเพ่ิมข้ึน  
โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรไปดําเนินการพัฒนา ศพก. ให้ครบวงจร และเชื่อมโยงกับ AIC และศูนย์เครือข่าย
ด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center: SWOC) ของกรมชลประทาน 
  1.8 ปรับปรุงกลไกและคณะกรรมการขับเคล่ือนระดับพ้ืนท่ี โดยจะพิจารณาปรับปรุงกลไก
คณะกรรมการในระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับอําเภอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี และสามารถดําเนินการในลักษณะ Single Command ได้ ผลักดันให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปฏิบัติงานในภารกิจของปลัดกระทรวงในระดับจังหวัด เป็นแกนกลางในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน คณะทํางานระดับอําเภอ ต้องทํางานเป็น “ทีมเกษตร” เน้นความร่วมมือ 
การทํางานแบบไม่เป็นทางการ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ใช้ Application เช่น Line Zoom เป็นต้น ในการสื่อสาร  
การประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้การทํางานเกิดความคล่องตัว สามารถดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว 
  1.9 มอบหมายรองปลัดกระทรวงดูแลการขับเคล่ือนระดับพ้ืนท่ี โดยจะมีการแบ่งพ้ืนท่ี 4 ภาคให้ท่าน
รองปลัดกระทรวงท้ัง 4 ท่าน โดยจะเป็นพ่ีเลี้ยงท่ีทํางานใกล้ชิดกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ควบคุมและ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามนโยบาย/โครงการสําคัญของกระทรวงท่ีจังหวัดได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค
การทํางานในพ้ืนท่ี แนะนําแนวทางการดําเนินงานให้แก่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงในระดับพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงมากข้ึน  
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  1.10 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้ทันสมัยเข้าถึงเกษตรกร โดยจะมีการทบทวนแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวง เพื่อปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และบูรณาการช่องทางการส่ือสารท่ีมีอยู่ท้ังหมดของ
กระทรวง พัฒนาโต๊ะข่าว สนับสนุนทีมโฆษกกระทรวงเพื่อการส่ือสารทุกมิติ ท้ัง “รุก รับ ปรับ แก้”พัฒนารูปแบบการ
แสดงผลงาน สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ผลักดันการใช้ส่ือสมัยใหม่ เน้นการส่ือสาร 2 ทาง และสร้างการมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายการกระจายข่าวสาร ผลงานของกระทรวง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อให้การใช้
งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 2. ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  
  2.1 การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลใน

การแก้ไขปัญหาและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
การจ้างแรงงานในโครงการต่าง ๆ แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรผันผวนจากปัจจัยภายนอก กําลังซื้อท่ีลดลง ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรมีปัญหา ในระยะส้ันใช้กลไกสหกรณ์ในการบริหารจัดการสินค้าในพื้นท่ี ส่งเสริมการทํา
การตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับภาคเอกชนดําเนินการ ในระยะยาวต้องผลักดันให้มีการผลิตสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัย ตามความต้องการของตลาดโลกหลังโควิด-19 

  2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ต้องให้ความสําคัญ
กับการเตรียมรับและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ติดตามสภาพปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหา
หมอกควัน PM2.5 ได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) ดําเนินการ ปัญหา
อุทกภัย นํ้าไหลหลากและวาตภัย ภัยแล้งท่ีกําลังจะเกิดขึ้นหรือประสบอยู่ในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน 
ต้องเร่งแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช สัตว์ ประมง โดยเฉพาะโรคและแหล่งท่ีระบาดเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและ
รายงานข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อให้สามารถพยากรณ์และ
คาดการณ์สถานการณ์ภัยพิบัติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
และทันท่วงที  

  2.3 การรับเร่ืองราวร้องทุกข์และการเยี่ยมเยียนพ่ีน้องเกษตรกร ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีการประสานแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน การชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร โดยกระทรวงได้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 
8,291 เรื่อง (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรกว่า 5,200 เรื่อง) ได้รับการแก้ไขปัญหา 7,453 เรื่อง  
(คิดเป็นร้อยละ 90) ดังน้ัน จึงขอให้เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงให้ความสําคัญในการดูแลอํานวยความสะดวกแก่เกษตรกรท้ัง
ในกรณีท่ีเกษตรกรมีความเดือดร้อนมาร้องทุกข์ท่ีสถานท่ีราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ขอให้ดําเนินการ
โดยเร็ว และพัฒนาช่องทางให้เข้าถึงได้ง่าย รวมท้ังขอให้หน่วยงานในพื้นท่ีออกเย่ียมเยียนเกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ
อย่างท่ัวถึงและสม่ําเสมอ เพื่อลดช่องว่างและสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
สามารถป้องกัน บรรเทาปัญหาท่ีอาจทวีความรุนแรงได้ กรณีรองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดหรือเย่ียมเยียนเกษตรกร 
หากมีเกษตรกรย่ืนเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ขอให้รับเรื่องดังกล่าวและแจ้งสํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนดําเนินการ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 2.4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหมุนเวียน 
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นกองทุนแก้ไขปัญหาหน้ีสินและท่ีดินให้กับเกษตรกรโดยตรง ดําเนินการ
มาต้ังแต่ปี 2534 ปัจจุบันสามารถช่วยไถ่ถอนท่ีดินกว่า 307,214 ไร่ ให้แก่เกษตรกร 34,641 ราย วงเงินรวมกว่า 
7,926 ล้านบาท ท้ังน้ี ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น 
ต้องมีการติดตามประเมินผลเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือว่าสามารถทําการเกษตรได้อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ รวมท้ัง จะ
ผลักดันให้กองทุนอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงรับผิดชอบ มีส่วนสนับสนุน ฟื้นฟูและต่อยอดการสร้างความเข้มแข็งในการ
ประกอบอาชีพเกษตรแก่เกษตรกร รวมท้ัง ให้การสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรของกองทุนอ่ืน 
ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากปัญหาหน้ีสินอย่างแท้จริงและทําการเกษตรได้อย่างย่ังยืน 
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 3. วางรากฐานการทํางานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่ (New Normal) 

 3.1 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจนและพัฒนา Smart Officer ให้พร้อมรับ 
การเปล่ียนแปลง ให้ทุกหน่วยงานจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการ ให้ทุกคน 
มีความม่ันใจในการ “มีท่ีอยู่ มีท่ียืน และมีท่ีไป” และเป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อมเพ่ือทําภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จะมีข้าราชการเกษียณอายุจํานวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็น 
ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งสําคัญและตําแหน่งระดับสูงของหน่วยงาน รวมท้ัง การเตรียมคนในภารกิจสําคัญ เช่น ทูตเกษตร
ท่ีต้องไปประจําท่ีต่างประเทศ หากไม่มีการเตรียมกําลังคนท่ีมีอายุราชการน้อย หรือกําลังคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมากเพียงพอ อาจต้องพบกับความยากลําบากในการค้นหาผู้ มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีว่างลงในอนาคตได้ นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน 
ให้ความสําคัญเรื่องการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่หน่วยงาน เน้นรับบุคคลท่ีมีความพร้อมท้ังความรู้ตามภารกิจ 
และมีทักษะทันสมัย สําหรับเจ้าหน้าท่ีปัจจุบัน ขอให้เร่งสร้างความตระหนักรู้ ในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
และความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วนับจากนี้ ขอให้สร้างทีม “Young Smart Officer” 
เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของกระทรวงในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกรและประสานการทํางาน
กับเครือข่าย Young Smart Farmer ในระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้ มอบหมายกองการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประสานสํานักงาน ก.พ. และ สํานักงาน ก.พ.ร. ในการวางแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กรและบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 3.2 สร้างความตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม และสร้างอัตลักษณ์ของกระทรวง 
รวมท้ังยกระดับสวัสดิการเพ่ือคนกระทรวง โดยการกําหนดวัฒนธรรมกระทรวง เป็นแกนหลอมรวมเราชาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน”                   
เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างความผูกพัน ความรักในองค์กร พัฒนากิจกรรม/โครงการ ท่ีสร้าง
ความตระหนัก สร้างกระแสสังคมในหน่วยงานเพ่ือสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์ เพ่ือยกระดับ
พฤติกรรมของบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สร้างอัตลักษณ์กระทรวง “Agri Challenge” หรือเราชาวเกษตรพร้อมท้าทายทุกสถานการณ์ รวมท้ังเร่งยกระดับ
สวัสดิการเพ่ือเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจูงใจให้ผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในกระทรวงอย่างมีความสุข 

 3.3 กําหนดตัวช้ีวัดร่วมเพ่ือสร้างพลังการขับเคล่ือนบูรณาการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องกําหนดเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนในแต่ละเป้าหมายให้ชัดเจน โดยกําหนดตัวชี้วัดร่วมและตัวชี้วัดหลักของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
ทุกหน่วยงาน เป็นกรอบในการประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย ผลักดันให้มีการร่วมวางแผนกําหนดโครงการ/
กิจกรรม ต้ังแต่ก่อนเริ่มดําเนินการ รวมท้ังการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดในทุกระดับท้ังในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 3.4 ปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ีและบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้สอดรับกับ
เป้าหมายระยะยาวและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีสําคัญ เช่น 
การเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรชีวภาพ การวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการพันธุ์พืช สัตว์ ประมง  
การพัฒนาระบบมาตรฐาน เป็นต้น ให้มีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีท้ังในเชิงการออกแบบนโยบาย วิจัยและพัฒนา 
ขับเคลื่อนและส่งเสริมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังประเด็นการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและเป็นจุดคานงัด 
ในเชิงปฏิรูปการทํางานของกระทรวง 
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 3.5 สร้างเอกภาพในการขับเคล่ือนภารกิจของกระทรวง ต้องปรับระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ให้มีความ “รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเป้า” ปรับระบบการสื่อสารองค์กรเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก 
กําหนดบทบาทแกนกลางในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ชัดเจน โดยขอให้กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทําหน้าท่ีเป็นหน่วยเสนาธิการของกระทรวงอย่างแท้จริง 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง ท้ังในมิติของการจัดทําแผนงานและงบประมาณของ
กระทรวง และมิติการเป็นหน่วยวางแผนและขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ของกระทรวง เพ่ือให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ของกระทรวงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3.6 สร้างหอบังคับการ (Control Tower) เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม การบริหารแผนงานและ
งบประมาณของกระทรวง โดยการพัฒนาระบบปฏิบัติการการบริหารแผนงานและงบประมาณของกระทรวง 
เป็นภาพรวมท่ีสามารถติดตาม ตรวจสอบการทํางานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานได้ทุกท่ี  
ทุกเวลา มีแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน มีระบบกลไกในการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน 
สามารถบริหารแผนงาน/โครงการ การของบประมาณและการบริหารงบประมาณระหว่างปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผลักดันให้ทุกหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  
ให้บรรลุเป้าหมาย บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับลําดับความสําคัญในเชิงนโยบายของ
กระทรวง ท้ังนี้  มอบหมายสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 3.7 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดให้เป็นแผนหลักด้านการเกษตร 
ของกระทรวงในจังหวัดเพ่ือบูรณาการงบประมาณและสร้างแนวร่วมการพัฒนา โดยการปรับปรุงระบบการ
วางแผนของกระทรวงในระดับจังหวัด ผลักดันให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นแผนหลักของ
การขับเคลื่อนการทํางานของกระทรวงในระดับจังหวัด ขอให้พิจารณาทบทวนให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหาร
จัดการน้ําในพ้ืนท่ี โดยกําหนดให้ใช้แผนบริหารจัดการน้ําของจังหวัดเป็นตัวนํา “น้ํานํา” และขอให้หน่วยงานของ
กรมชลประทานในพ้ืนท่ีประเมินปริมาณและความต้องการใช้น้ําและนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูก 
ในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดจะเป็นกรอบการจัดทําคําของบประมาณระยะ
ปานกลาง (MTEF) และการจัดทํางบประมาณประจําปีของทุกหน่วยงานของกระทรวงในจังหวัดท่ีให้ความสําคัญ
กับสภาพปัญหา/ความต้องการท่ีสําคัญจําเป็นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน/ตําบลในการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ เชื่อมโยงแผนพัฒนาทุกระดับ (จังหวัด/ภาค/กระทรวงส่วนกลาง) เพ่ือให้การเสนอ 
ของบประมาณของจังหวัดมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเกษตรท่ีชัดเจน และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายหน่วยราชการ
และท้องถ่ินร่วมดําเนินการสามารถผลักดันการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดได้เร็วข้ึน   

 3.8 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้นําการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี โดยนอกจากการตรวจราชการปกติและตรวจบูรณาการตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดแล้ว ขอให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้บูรณาการเพ่ือผลักดันภารกิจและเป้าหมายของกระทรวงในระดับพ้ืนท่ี โดยขอให้ 
ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการด้วย  

 3.9 ผลักดันการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรทุกด้าน โดยมีสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) เป็นกลไกสําคัญในการผลักดันงานวิจัยการเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตร ท้ังด้านทรัพยากร ดิน น้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ปัจจัยการผลิต 
แรงงาน เทคโนโลยีการผลิตด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สินค้าเกษตรแปรรูปแห่งอนาคตตามแนวโน้มความต้องการ
ของตลาด รวมท้ังระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร โดยได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายสําราญ สาราบรรณ์) กํากับดูแลการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ  
โดยขอให้เน้นการกําหนดเป้าหมายและแนวทางให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์หลัง
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การระบาดของโควิด-19 ท่ีภาวะสุขอนามัยจะมีอิทธิพลต่อการค้าและการบริโภคอย่างมาก ผลักดันงานวิจัย 
ท่ีจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทําเกษตรกรรมของประเทศ 
ท่ีมุ่งเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ผลักดันการประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงพาณิชย์แก่กลุ่มสตาร์ทอัพ 
ด้านการเกษตร ท่ีจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการมาช่วยสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 
และเพ่ิมผลผลิตให้กับการเกษตร รวมท้ังผลักดันการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ระหว่างกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และมหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร และนําผลงานวิจัยท่ีมี
อยู่มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทําเกษตรในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกษตรกรท่ัวไปสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริง และ
สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

 ท้ังนี้ ในทุกภารกิจจะมีการมอบหมายผู้บริหาร ต้ังแต่รองปลัดกระทรวงท่ีดูแลกลุ่มภารกิจต่าง ๆ และ
กําหนดหน่วยงานเจ้าภาพท่ีชัดเจนเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จะมีการประชุมผู้บริหาร
ของกระทรวงเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือติดตามกํากับการขับเคลื่อนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดหลักของกระทรวง ท้ังในเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร การผลิต
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน เกษตรกรมีรายได้ดี และมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน โดยสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะใช้ในการดําเนินงาน 
ต่อจากนี้จะเน้นเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับพันธกิจของกระทรวง “เช่ือมโยงการบริหาร” สร้างการสื่อสารนโยบาย
ของกระทรวงไปยังผู้ปฏิบัติ “แปลงสารให้ชัด” บริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจ “จัดสรรให้ถูก” เพ่ือให้ 
การพัฒนาภาคการเกษตรบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด คือ “ภาคเกษตรม่ันคง เกษตรกรม่ังค่ัง ทรัพยากรเกษตร
ยั่งยืน” ต่อไป 

          


