
โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ดร.ทองเปลว กองจันทร์)

แนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Agri Challenge
วันที่ 1 ธันวาคม 2563



ความเชื่อมโยงของนโยบายสําคัญกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (กษ. เกี่ยวข้อง 5 จาก 6 ด้าน) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (กษ. เกี่ยวข้อง 16 จาก 23 ประเด็น)แผนระดับ 2

"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนการปฏิรูปประเทศ
(กษ. เกี่ยวข้อง 5 จาก 13 ด้าน)

1. การเมือง
2. การบริหารแผ่นดิน
3. กฎหมาย
4. กระบวนการยุติธรรม
5. เศรษฐกิจ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. สาธารณสุข
8. สื่อสารมวลชน
9. สังคม
10. พลังงาน
11. การป้องกันและปราบปราม  
     การทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. ด้านการศึกษา
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
     และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (กษ. เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์)

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าํในสงัคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

6. บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
   ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1. ความมั่นคง
2. ต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมฯ
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่ฯ

7. โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการฯ
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. ปรับเปลี่ยนค่านิยมฯ
11. พัฒนาฯ คน
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. สร้างฯสุขภาวะที่ดี

14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. เสมอภาคฯ
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
20. บริการประชาชน ฯ
21. ต่อต้านการทุจริตฯ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบาย รมว.กษ.

5. ตลาดนําการผลิต

1.เกษตรกรรมยั่งยืน

2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

3. ข้อมูลด้านการเกษตร 

4. การประมงยั่งยืน

6.ลดต้นทุนการผลิต

8. บริหารจัดการ
แหล่งน้ํา

7. พัฒนา ศพก.

นโยบายรัฐบาลด้านเกษตร

ยกระดับรายได้เกษตรกรระดับรากหญ้า

ปรับปรุงระบบที่ทํากินและการบริหารจัดการน้ํา

เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้า 
พัฒนาเกษตรกร และส่งเสริมปศุสัตว์และประมง

สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ กลุ่มผู้นําสตรี

แผนระดับ 3

  4. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
       ไม่ต่ํากว่าปีละ 350,000 ไร่

  3. เกษตรกรที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน 
        ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (กษ.เกี่ยวข้อง 12 จาก 19 แผน)

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข 

4. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12. การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา
19. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรมั่งคั่ง

ภาคเกษตรมั่นคง

ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

KPI 
ภาพรวม

  

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพผลิต
และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันภาคเกษตร

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

2



การขับเคลื่อนแผนแม่บท การเกษตร
ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (จุดเน้น)

เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่ o ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

o ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาสินค้า

o สร้างอัตลักษณ์/นําเสนอเรือ่งราวแหล่งกําเนิดให้สินค้า
ในแต่ละท้องถิ่น

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสนิค้า
เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่ (ร้อยละ 3)

- มูลค่าการส่งออก
ผลไม้เมืองร้อน ข้าวหอม
มะลิ และกล้วยไม้ (สศช.)

3.91 -

การดําเนินงาน 118.2175 ลบ. 153.9121 ลบ. 183.9222 ลบ. 207.1920 ลบ.

• ส่งเสริมการผลิต
• พัฒนาพื้นที่
• ฐานข้อมูล
• เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์

13,335 ราย
-
-
-

11,107 ราย
4,500 ไร่

-
-

8,417 ราย
40,360 ไร่

-
-

2,875 ราย
47,770 ไร่

-
-

เกษตรปลอดภัย o ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยนื

o พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน/ระบบการตรวจรบัรอง/
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรบั

o ส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีม่ีคุณภาพ
มาตรฐาน

o สร้างความตระหนักรูแ้ละขยายตลาดการบรโิภคสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย

o สนับสนุนทําเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน ต่อยอดเชิง
พาณิชย์

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรปลอดภัย (ร้อยละ 3)

1.02 ล้านไร่
(สศช.)

0.53 ล้านไร่ 
(สศช.)

2.73 ล้านไร่ -

2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

- ร้อยละ 98.17
(สศช.)

(อยู่ระหว่างการประเมิน) -

การดําเนินงาน 2,702.2174 ลบ. 2,646.9048 ลบ. 2,817.3784 ลบ. 2,437.6413 ลบ.

• ส่งเสริมการผลิต
• พัฒนาสินค้า/มาตรฐาน
• สนับสนุนการส่งออก
• ฐานข้อมูล

236,955 ราย
239,404 ราย

20 ครั้ง
-

383,216 ราย
256,158 ราย

20 ครั้ง
-

340,008 ราย
224,040 ราย

20 ครั้ง
-

111,201 ราย
71,990 ราย

20 ครั้ง
1 ระบบ

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

(กสก. ปศ. มม. สศก. กป. กสส. กข. พด. วก. ตส.)

(วก. มกอช. กข. กสก. กป. ปศ. ส.ป.ก. 
มม. กสส. ตส. สศก. พด. สปกษ. อสป. สวพส.)
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การขับเคลื่อนแผนแม่บท การเกษตร (ต่อ)
ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (จุดเน้น)

เกษตรชีวภาพ o ใช้ประโยชน์จากการอนุรกัษท์รพัยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์และเชื้อจุลินทรยี ์

o ส่งเสริมการผลิต แปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากร

o ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ  มุ่งแปรรปู
เพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรม

o ส่งเสริมการทําการตลาดผ่านการสรา้งความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑจ์ากเกษตรชีวภาพ

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรชีวภาพ (ร้อยละ 3) 
(มูลค่าการส่งออกเครื่องเทศ/สมุนไพร)

5.66
(สศช.)

-11.91
(สศช.)

(อยู่ระหว่างการประเมิน) -

2. จํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาด
กลางและเลก็ และผลติภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพ 1 ตําบล 1 วิสากิจ

28 วิสาหกิจ 
ใน 27 ตําบล

(สศช.)

27 วิสาหกิจ
ใน 25 ตําบล

(สศช.)

(อยู่ระหว่างการประเมิน) -

การดําเนินงาน 1,962.5268 ลบ. 1,344.4594 ลบ. 1,331.5955 ลบ. 1,385.0182 ลบ.

• ส่งเสริมการผลิต
• พัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์
• อนุรักษ์พันธุ์

4,581 ราย
1.8121 ล้านตัว
1,293 สายพันธุ์

18,174 ราย
1.8725 ล้านตัว
1,115 สายพันธุ์

18,099 ราย
1.3913 ล้านตัว
1,322 สายพันธุ์

13,000 ราย
1.327 ล้านตัว
1,128 สายพันธุ์

เกษตรแปรรูป o พัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรปูในอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง

o ส่งเสริมการแปรรปูโดยประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมองค์ความรูแ้ละภูมิปัญญาทีท่ันสมัย 

o สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรปู 

o ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและขยายช่องทางการตลาด
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสนิค้า
เกษตรแปรรูปและผลติภัณฑ์ (ร้อยละ 3)

- -0.11
(สศช.)

(อยู่ระหว่างการประเมิน) -

การดําเนินงาน - 17.0703 ลบ. 32.9665 ลบ. 13.6920 ลบ.

• ส่งเสริมการผลิต
• พัฒนาสินค้า
• สนับสนุนการตลาด

-
1,064 ราย

-

-
1,115 ราย

-

380 ราย
1,510 ราย

-

360 ราย
1,670 ราย

-

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

(กข. ปศ. วก. มม. กสก. ส.ป.ก. กป. สศก. อ.ต.ก.) 

(ปศ. วก. กข. กป. กสส. ตส. อ.ต.ก. กยท.)
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การขับเคลื่อนแผนแม่บท การเกษตร (ต่อ)
ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (จุดเน้น)

เกษตรอัจฉริยะ o ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรกลและอุปกรณก์ารเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต 

o พัฒนาเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o ส่งเสริมการทําระบบฟารม์อัจฉรยิะ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และประโยชน์จากข้อมูลในการปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

1.มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)

-
ผลกําไรของเกษตรกรเพิม่ขึ้น 

631.5 ล้านบาท (สศช.)
(อยู่ระหว่างการประเมิน) -

2.ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10) -

สินค้าเกษตรกําไรต่อไร่เพิ่มขึ้น 
เช่น ข้าว 691 บาท/ไร่ 

(สศช.)

(อยู่ระหว่างการประเมิน) -

การดําเนินงาน 12.0420 ลบ. 55.6713 ลบ. 91.3120 ลบ. 46.8197 ลบ.

• ส่งเสริมการผลิต
• ระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ
• พัฒนาการผลิต/เทคโนโลยี

3,000 ราย
1 ระบบ

-

3,004 ราย
1 ระบบ
8 แปลง

4,700 ราย
1 ระบบ
11 แปลง

4,600 ราย
1 ระบบ
6 แปลง

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร o เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ อนุรักษ์และรกัษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

o ส่งเสริมการทาํเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
o พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(ดา้นเกษตร)
o ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง พัฒนา

เครือข่ายให้เกษตรกร
o วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร
o พัฒนามาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ ์ยกระดับการผลิต
o ส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
o อํานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ -5.43
(สศช.)

ร้อยละ 4.68
(สศช.)

ร้อยละ 5.73 -

2.สถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- สหกรณ์เข้มแข็ง ร้อยละ 93 
วิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับดี 

19,223 แห่ง

สหกรณ์เข้มแข็ง ร้อยละ 89.76 
วิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับดี 

18,996 แห่ง

-

การดําเนินงาน 8,815.5993 ลบ. 8,166.7578 ลบ. 8,647.1956 ลบ. 7,681.3729 ลบ.

• สนับสนุนการทําเกษตร
• ฐานข้อมูล
• เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

920,287 ราย
2 ระบบ

102 ครั้ง/หน้า

797,741 ราย
3 ระบบ

46 ครั้ง/หน้า

726,318 ราย
2 ระบบ

194 ครั้ง/หน้า

821,723 ราย
2 ระบบ

62 ครั้ง/หน้า

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด

(วก. กข. สศก. ปศ. กสก. กป. กสส. พด. กยท.) 

(สป.กษ. มกอช. สศก. กข. กป. ปศ. วก. มม. พด. ส.ป.ก. กสก. 
กสส. ตส. กยท. อ.ต.ก. อ.ส.ค. อสป.) 
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ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กษ. (พ.ศ. 2563-2565)
ผลการดําเนินงาน ปี 2563ผลการดําเนินงาน ปี 2563

2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ปี 2562 = ลดลงร้อยละ 0.2
ปี 2563 = Q 3 ลดลงร้อยละ 0.9 

(ปรับตัวดีขึ้นจาก Q 2 ที่ลดลงร้อยละ 3.3)

2.2 ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 อยู่ระหว่างการประเมิน

2.3 เกษตรกรที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี อยู่ระหว่างการประเมิน

2.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าปีละ 350,000 ไร่ 176,968 ไร่ 
(ชป.)
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o เกษตรกร ส่วนใหญ่สูงวัย ขาดเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา รายได้น้อย เช่าที่ดินทํากิน

o สถาบันเกษตรกร ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร
ยังไม่ดีพอ กระบวนการทํางานไม่ทันสมัย ไม่เข้มแข็ง

o กระบวนการผลิต (ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) แยกส่วนทํา 
ผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการ ผลผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้
มาตรฐาน

o การทํางานของกระทรวง การสื่ อสารนโยบายไม่ มี
ประสิทธิภาพ ขาดความมุ่งมั่น และไม่บูรณาการ

O หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําทางการพัฒนา ด้วยหลัก
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม     
(3 ห่วง 2 เงื่อนไข) และมีโครงการพระราชดําริ

O ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ต้องอนุรักษ์ 
ต่อยอด สร้างมูลค่าได้อีกมาก

O สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ทํารายได้มหาศาล 
เป็นฐานสําคัญของภาคการผลิตอื่น ๆ

O มุ่งสู่เกษตรกรรมยั่งยืน สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
ตอบโจทย์ BCG และ SDGs

มุมมองต่อภาคเกษตรในปัจจบุัน

จุดอ่อน จุดแข็ง

O ภูมิศาสตร์เหมาะสมในการทําเกษตร มีแหล่งน้ํา สภาพอากาศ  
ที่เหมาะสม มีน้ําฝน แหล่งกักเก็บน้ํา ดินดี พันธุ์พืชดี
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1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2
3. เกษตรกรที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึน้ ไม่ต่ํากว่าปีละ 350,000 ไร่

หลักการและเป้าหมายการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายในปี 2565

หลักการ
มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
ให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
วางรากฐานการทํางานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่ 
(New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกจิ
ของกระทรวง

แนวทางดําเนินงานหลัก 3 ด้าน

จัดสรรให้ถูก

เชื่อมโยงการบริหาร

แปลงสารให้ชัด

• เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับพันธกิจของกระทรวง “เชื่อมโยงการบริหาร”
• สร้างการสื่อสารนโยบายของกระทรวงไปยังผู้ปฏิบัติ “แปลงสารให้ชดั”
• บริหารจัดการให้สอดคลอ้งกบัภารกจิ “จัดสรรให้ถูก”

1.1 เร่งรัดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกระทรวง
1.2 ขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรฐานราก
1.3 ยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
1.4 ผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูง
1.5 พัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
1.6 ผลักดันการพัฒนา Big Data อย่างเป็นรูปธรรม 
1.7 ยกระดับ ศพก. สู่ศูนย์พัฒนา Smart Farmer ครบวงจร
1.8 ปรับปรุงกลไกและคณะทํางานขับเคลื่อนระดับพื้นที่
1.9 มอบหมายรองปลัดกระทรวงดูแลการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
1.10 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้ทันสมัยเข้าถึงเกษตรกร

1.ภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย1.ภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย

2.1 การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
2.3 การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร
2.4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

2. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร2. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

3.1 สร้างเส้นทางความก้าวหนา้ในอาชพีทีช่ดัเจนและพัฒนา Smart Officer ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3.2 สร้างความตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม และสร้างอัตลักษณ์ของกระทรวง รวมทั้ง

ยกระดับสวัสดิการเพื่อคนกระทรวง
3.3 กําหนดตัวชี้วัดร่วมเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนบูรณาการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.4 ปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าที่และบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้สอดรับ กับ

เป้าหมายระยะยาวและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ
3.5 สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง
3.6 สร้างหอบังคับการ (Control Tower) เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การบริหารแผนงานและ

งบประมาณของกระทรวง
3.7 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดให้เป็นแผนหลักด้านการเกษตรของ

กระทรวงในจังหวัดเพื่อบูรณาการงบประมาณและสร้างแนวร่วมการพัฒนา
3.8 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้นําการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการในพื้นที่
3.9 ผลักดันการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรทุกด้าน 

3. วางรากฐานการทํางานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่ (New Normal)3. วางรากฐานการทํางานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่ (New Normal)

เพื่อให้องค์กรของ กษ. มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน
ภายใต้แนวทางการทํางานของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8


