
“การขบัเคลื่อน Smart Agricultural Curve ป 2561”

                        นายพิเชษฐ์ วริยิะพาหะ

                   อธิบดีกรมสง่เสรมิสหกรณ์

การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมสหกรณ ประจําป 2560



Growth

Times
August 2558 October 2560 October 2561 – September 2564 

นโยบาย
1. ศพก.

2. แปลงใหญ

3. Zoning by Agi- Map

4. เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรยี

นโยบาย
ยกกระดาษ A4

เปาหมาย

1. เนนการบริหารจัดการดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

2. ความสมดลุของ Demand และ Supply

3. มูลคาสินคาเกษตรเพ่ิมขึ้น (คุณภาพ ราคา และจาํนวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป)

แนวคิด

1. บริหารจัดการสินคาเกษตรที่สําคัญแบบครบวงจร

ใชเทคโนโลยีนวัตกรรม องคความรู และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนา Smart Production (High quality, Safety and Competitive) ออกสูตลาด

3. พัฒนา Smart Farmer,  Smart Officer ใหเปนมืออาชีพ รองรับเกษตร 4.0

4. สรางการรับรูโดยเนน Information Operation (IO)

5. เนนการทํางานแบบบูรณาการ

นโยบายยกกระดาษ  A4 บวก (A4 Plus Policy)

นโยบายกระดาษ A4 + การบริหารจัดการสินคาเกษตร 

ครบวงจร + เทคโนโลย/ีนวัตกรรม/องคความรู

ตัวชีว้ัด

1. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

2. ความสมดลุของ Demand และ Supply สินคาเกษตร

3. ดชันีรายไดเกษตรกร

ป 2559
ปแหงการลดตนทุนและ 

เพ่ิมโอกาสในการแขงขนัสนิคาเกษตร

ป 2560  (กษ.)
ปแหงการยกระดับมาตรฐานการเกษตร       
สูความย่ังยืน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ)

เปาหมาย (ทาํนอยไดมาก)

1. ลดชองวางระหวางเกษตร 1.0 เกษตร 2.0 เกษตร 3.0 เกษตร 4.0

2. เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธทิางการเกษตรเพ่ิมขึ้น

3. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตวัเองได 

และมีความมั่นคง

4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (ดิน นํ้า) และสิ่งแวดลอม

อยางสมดลุและยั่งยืน

แนวคิด

1. ขยายผลนโยบาย A4 Plus  + ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. สราง Demand ใหมากกวา Supply ดวยการ

Promote สินคาเกษตรไทยใหกวางขวาง

ในตางประเทศ

3. มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร บรหิารการตลาด และ

การพัฒนาผลิตภัณฑตอเน่ืองหรือเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative

Economy)

4. สรางการรับรูโดยเนน Information Operation (IO)

5. เนนการทํางานแบบบูรณาการ

นโยบาย

นโยบายกระดาษ A4 + บริหารจดัการสินคาเกษตร

ครบวงจร + เทคโนโลย/ีนวัตกรรม/องคความรู 

ตัวชีว้ัด

1. ดัชนีความผาสุกของเกษตร

2. รายไดเงินสดสุทธทิางการเกษตร

3. GDP ภาคการเกษตร

4. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

5. ทรัพยากรการเกษตรที่มีการบริหารจดัการอยางมีประสิทธภิาพ

ป 2562-2564 (กษ.)
ปแหงการเดินหนา เรงเคร่ือง  สูเกษตร 4.0

(Marching and Accelerating toward Agriculture 4.0)

ป 2561  (กษ.)
ปแหงการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ

(The year of developing human resources and 

enhancing management capability)

October 2559

Smart Agricultural Curve

 Smart business / Smart coop / Smart network

 สงเสริม กํากับ ดูแล สนับสนนุ การดําเนินงานสหกรณ/ 
     กลุมเกษตรกร

 สรางความเขมแข็งยกระดบัช้ันสหกรณ

ป 2559 – 2560  (กรมสงเสริมสหกรณ)
“Back to member”

ป 2561 (กรมสงเสริมสหกรณ) 

1. สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร

2. สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีบทบาทขับเคล่ือนนโยบายรัฐ

3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา/สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร

4. พัฒนาคน



การขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมสงเสริมสหกรณ ในป 2561

“ ปแหงการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจดัการ ” 

1. สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 2. สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีบทบาท    

        ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4

3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา/          

สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร
4. พัฒนาคน

 สรางความเขมแข็งสหกรณภายใต            

         5 มาตรการ ตามแผนพัฒนา               

              ความเขมแข็งสหกรณ

                 พัฒนา Smart Officer

 พัฒนา Smart farmer , Smart director ,   

Smart manager

   สงเสริมสมาชิกผลิตสินคามาตรฐาน 

(GAP/เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย)

   สนับสนุนการแปรรูป/การตลาด/       

           สรางมูลคาเพิ่ม

   สนับสนุนสหกรณ/กลุมเกษตรกร                     

     ในการขับเคลื่อนนโยบายยกกระดาษ A4 

        จํานวน 15 โครงการสาํคัญ 

 



1. สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร

การพัฒนาสหกรณ : ตองมีเปาหมายที่ชดัเจน โดยขบัเคลื่อนภายใต 5 มาตรการ คือ 

สรางความเขมแข็ง   

ของสมาชิก

 พัฒนาอาชีพแกสมาชิก

 สงเสริมการออม

 สงเสริมการจัดสวัสดิการ

เพ่ือสมาชิก

เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการดําเนินธุรกิจ    

ของสหกรณ 

พัฒนาการบริหาร   

จัดการและระบบ    

ธรรมาภิบาล 

กํากับและ

ตรวจสอบ 

สนับสนุน

สหกรณภาคการเกษตร
 สรางรายไดใหเกษตรกรสมาชิก

 ลดตนทุนการผลิต

 บรรเทาปญหาหนี้สินของสมาชิก

สหกรณนอกภาคการเกษตร
 กํากับดูแลสหกรณตามเกณฑกํากับ

สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน

 ดูแลและบรรเทาปญหาหนี้สินของสมาชิก

 จัดทําแผนการพัฒนา

สหกรณตามศักยภาพ

 ยกระดับความสามารถ

ทางธุรกิจ

 พัฒนาศักยภาพการผลิต/

การแปรรูป

 ปรับปรุงการบริหารจัดการ

เพ่ือยกระดับคุณภาพ

 การควบคุมภายใน

 ธรรมาภิบาลในสหกรณ

 บริหารจัดการความเสี่ยง

 แกไขขอบกพรองของ

สหกรณ

 เกณฑกํากับดูแลสหกรณ

 การใชอํานาจรองนาย

ทะเบียน

 สนับสนุนเงินกู (กพส.)

 การพัฒนาบุคลากร

 ระบบ IT

  ฯลฯ



 2. สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4

ตนทาง

กลางทาง  

ปลายทาง







  การเก็บรักษา

  รับซ้ือ/รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร

  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิต

  การใหความรูดานการผลติ

   สนับสนุนดานการผลิต เชน เคร่ืองจักรกลการเกษตร การนําเทคโนโลยีมาปรับใช

   สนับสนุนปจจยัการผลิต/เมล็ดพันธุ
 

แนวทางขับเคลื่อนการยกกระดาษ A4 ของสหกรณและกลุมเกษตรกร

โครงการสําคัญในการขับเคลื่อนการยกกระดาษ A4 ป 2561
1. บริหารจัดการนํ้า / 2. ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ / 3. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร / 4. บริการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning By Ari-Map)/  

5. การพัฒนา Smart Farmer / 6. สหกรณเพ่ือการแปรรูป / 7. ธนาคารสินคาเกษตร / 8. เกษตรอินทรีย / 9. เกษตรทฤษฎีใหม / 10. IUU / 11. เมล็ดพันธุ / 

12. เครื่องจักรกล / 13. ตลาดสินคาเกษตร / 14. GAP / 15. หน้ีสนิ กฟก.     



สงเสริมสมาชิกผลิตสินคาเกษตร
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

สนับสนุนการแปรรูป
และเพ่ิมมูลคา

สนับสนุนดานการตลาด

• GAP  

• เกษตรปลอดภัย

• เกษตรอินทรีย 

• ตลาดสินคาเกษตร   
• การตลาด Online

  สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 

  การเก็บรักษา

  ยกระดบัราคาสนิคา

  สงเสริม/พัฒนา Packaging 

3. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานสนิคา/สรางมูลคาเพิ่มสนิคาเกษตร



4. พัฒนาคน

พัฒนาบุคลากร กรมสงเสริมสหกรณ

                (Smart officer CPD 4.0)

ปรับมุมมอง / ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ริเริ่ม สรางสรรค ใชนวัตกรรม

พัฒนาบุคลากร สหกรณ/กลุมเกษตรกร 
            (Smart farmer , Smart director , Smart manager )

Thailand 4.0

สรางจิตสํานึก / รูบทบาทหนาที่ 

ความสามารถดานการบริหารจัดการ

บริหารงานดวยธรรมาภิบาล โปรงใส / ปลอดทุจริต

บูรณาการ / ประสานงาน

โปรงใส / ไรทุจริต 

นักสงเสริมสหกรณมืออาชีพ



กระบวนการขับเคลื่อน

  การจัดทําแผนและการจัดสรรงบประมาณ

  สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุม

เกษตรกร

1.

         สงเสริม/สนับสนนุ สหกรณและกลุมเกษตรกร    

         ใหมีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4
2.

   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา3.

การพัฒนาคน4.

 สวนกลาง

มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ

      การขับเคลื่อนเปน 3 ทีม คือ 

 การขับเคลื่อนของจังหวัด

 ทีมที่ 1 : สรางความเขมแข็ง

 ทีมที่ 2 : ขับเคลื่อนงานนโยบาย 

 ทีมท่ี 3 : มาตรฐานสินคา/สรางมูลคาเพ่ิม

Unit 

School
  ระดับกรม

  ระดับจังหวัด

สทส.+ ศูนยถายทอดฯ

สหกรณ : พัฒนาบุคลากรของสหกรณ
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