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เป้าหมายของการประชุม 

เพื่อซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
และให้โซ่ขอ้กลางในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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Thailand 4.0 : เกษตร 4.0   

หลุดพ้นจาก 3 กับดัก 
• ความไม่สมดุล 
• ความยากจน 
• ความเหลื่อมล  า 

เกษตรแบบดั งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เช่น  
• Intensive Agriculture  
• Sustainable Agriculture 
• Green Economy  
• Smart Farming 
• Precision Agriculture 
• Agricultural Biotechnology 4 



  วิสัยทัศน์ : เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 
                         ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
                         อย่างสมดุลและยั่งยนื 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579) 
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แผนพัฒนาภาคการเกษตร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

เป้าหมาย :  
• เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธทิางการเกษตรเพิ่มขึ นเป็น 59,460 บาท 
• พื นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ นเป็น 5 ล้านไร ่
• ปรมิาณธุรกจิของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ นร้อยละ 3 ต่อปี 
• มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5  
• พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร ่
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แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (ยกกระดาษ A4) 

เป้าหมายปลายทาง ต้องท าอะไร 
คุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรดขีึ้น 

1. ฐานะทางสังคม 

   (ภาคภูมิใจใน 

   อาชีพเกษตร 

   และสังคมยอมรับ) 

2. รายได้เพิ่มขึ้น/ 

    หนี้สินลดลง 

สินค้ามคีุณภาพ                  
มีตลาดรองรับ 

 
ต้นทุนลดลง 20 % 

 
 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

20 % 

Zoning by Agri-Map 

ศพก. 

แปลงใหญ ่

ธนาคารสินค้าเกษตร 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน 

แผนผลติข้าวครบวงจร 
 

จัดหาที่ดินท ากิน 
(ส.ป.ก. ยึดคืน 
ที่ดิน ส.ป.ก.) 

นโยบาย กษ. ใครท า มีพันธกิจอะไร 

ตัวช่วย 

Single 
Command 

สร้าง 
Smart Officer 

เกษตรกร สร้าง 
Smart Farmer 

สถาบันเกษตรกร 
- สหกรณ์ 
- วิสาหกิจชุมชน 
- กลุ่มเกษตรกร 

ยกระดับ 
สถาบันเกษตรกร 

ให้เข้มแข็ง 
Smart Group 

 
 

- เงินกู้ 
  ดอกเบี้ยต่ า 
- ยุ้งฉาง 
- ลานตาก 
- ตลาดสินค้า   
  เกษตร 
- ฯลฯ ระบบส่งน้ า/กระจายน้ า 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร 
- เกษตรอินทรีย์ 
- เกษตร GAP 

ขับเคลื่อนด้วย 

1. ปรัชญา 
   เศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
2. บูรณาการงาน 
   สู่ AGENDA  
   และ AREA 
3. เทคโนโลยี/ 
   นวัตกรรม/ 
   องค์ความรู้ 

หมายเหต ุ
- กระดาษ A4 หมายถึง  
  พื้นที่เกษตรกรรม 149 ล้านไร่ ที่มีจ ากัด 
- ยกกระดาษ A4 หมายถึง 
  ท าให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมาย โดยพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรกรรม 
  ที่มีจ ากัด 

ประชารัฐ หน่วยงาน 
อื่น 

ภาครัฐ 

กฎหมาย ยกร่าง/ปรับปรุง 
Smart Law 

7 



Zoning by Agri-
Map 

ศพก. 

แปลงใหญ ่

ธนาคารสนิค้าเกษตร 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน 

แผนผลิตข้าวครบวงจร 

 
จัดหาที่ดินท ากนิ 

(ยึดคืนที่ดนิ ส.ป.ก.) 

ระบบส่งน  า/ 
กระจายน  า 

- มาตรฐานสินค้า 
- เกษตรอนิทรีย ์
- เกษตร GAP 

เป้าหมายนโยบายของ รมว.กษ. (ยกกระดาษ A4) 

ยกระดับ ศพก. 882 ศูนย ์ขยายเครือข่าย 8,820 ศูนย ์

2,138 แปลง 3.09 ลา้นไร่ 67 ชนิดสนิค้า เกษตรกรเข้าร่วม 225,010 ราย 

เกษตรกรปรับการผลติใหเ้หมาะสมในรูปแบบกลุ่ม 38,652 ไร ่60 จังหวัด 

จัดท ามาตรฐานสนิค้าเกษตร 270 เร่ือง รับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรสะสม 
250,000 แปลง/ฟาร์ม ปริมาณผลผลติที่ไดม้าตรฐาน 600,000 ตัน เพิ่มพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ เป็น 338,800 ไร ่มกีารเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตร 

เกษตรกรท าการเกษตรทฤษฎีใหม ่70,000 ราย 

เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารสนิค้าเกษตร 228 แห่ง 

อุปสงค์สมดุลกับอุปทานข้าว ทั้งชนิดและปริมาณ 29.50 ลา้นตันขา้วเปลือก 

ยดึคืนและจัดสรรที่ดินท ากนิ 100,000 ไร ่ให้แกเ่กษตรกร 5,000 ราย 

เพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน 0.777 ลา้นไร ่ความจุเก็บกัก 439.23 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
พัฒนาแหลง่น้ าชุมชน 2 แห่ง นอกเขตชลประทาน 43,345 บ่อ 

Smart Farmer Smart Farmer ต้นแบบระดับอ าเภอ จ านวน 2,330 ราย อกม. จ านวน 4,410 ราย 

Smart Officer ปีละ 2,000 คน 



ปัจจัยอุปสรรค 
1. นโยบาย 

- เข้าใจไม่ตรงกัน ไม่ถกูต้อง 
2. ข้าราชการ กษ. 

- การรับรู้/การถ่ายทอด 
- การติดตามงาน/การรายงาน  
- ตัวบุคคล 

3. เกษตรกร 
- ความไม่พร้อม 
- ความไม่มั่นใจ 
- ทัศนคติ/ความเชื่อเดิม 

4. การท างานแบบ SC และ 
ประธาน SC 

 - ตัวบุคคล 
 - ขาดการมีส่วนร่วม 
5. งบประมาณ 
6. น  า : ไมเ่พียงพอ 
7. ภัยธรรมชาติ 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีเป็นอุปสรรค  
และปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย 

งานนโยบายส าคัญ 
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ปัจจัย
สนับสนุน 

1. SC 
2. แผนงานบูรณาการ 
3. หน่วยเหนือ/ 
รัฐบาลให้การ
สนับสนุน 



Single Command Team 

นักดนตรีเครื่องดนตรีแต่ละชิ น 
เปรยีบเสมือน  

หน่วยงานระดับกรม  
มีความช านาญตาม Function 

ของตน 

โน้ตเพลงของเครื่องดนตรแีต่
ละชิ น 

เปรยีบเสมือน  
แผนของหนว่ยงานระดับกรม 

โน้ตเพลงของ conductor  
เปรยีบเสมือน 

แผนของหนว่ยงานระดับ
กระทรวง 

Conductor เปรยีบเสมือน ประธาน Single 
Command 

เป้าหมายคือเสียงเพลงอัน
ไพเราะสู่ผู้ฟัง ผู้ชม 
เปรยีบเสมือน  

งานตามนโยบายสู่เกษตรกร 
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บทบาทของผู้บริหาร/ผู้ปฏบิัติงาน 

อธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

ผู้อ านวยการด้านแผนงาน  

Single Command + Single Plan  

Staff หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ  

Smart Officer ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ  

อาสาเกษตร/ศพก. 



นโยบาย เกษตรกร 
ปล.กษ. 
รป.กษ. 
ผตร.กษ. 

อธบิด ี
เลขาธิการ 

โซ่นโยบายสู่การปฏิบัติ 

ผอ.กอง Single 
Command 

Team 

หน.หนว่ยงาน
ระดับอ าเภอ 

เกษตรต าบล - อาสา 
สมัครต่างๆ 

-ปราชญ ์
- เกษตรกร
ต้นแบบ 

สป.กษ. หน่วยงาน
ระดับกรม 

หน่วยงาน
ระดับกอง 

หน่วยงาน 
กษ.ระดับ
จงัหวดั 

โซ่ข้อต้น 
บทบาท 
1. Staff  ของ 
รมว.กษ. และ 
ปล.กษ. 

2. Commander 
 

โซ่ข้อกลาง 
บทบาท 
1. Staff  ของอธิบดี        
   หรอื ผวจ. 
2. Commander 

โซ่ข้อปลาย 
บทบาท 

- ปฏิบัตกิาร 

รมว.ก
ษ. 

 
 

บทบาท 
1. ก าหนดนโยบาย 
2. รับผิดชอบงาน
ทั งปวงของ
กระทรวง 

 

เป้าหมาย 
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-ภารกจิ
หลักคอื
อะไร 

-ภารกิจแฝง/
พันธกิจ 
คอือะไร 

 
Who? 
What? 
When? 
Where? 
Why? 

รับและท า
ความ
เข้าใจ
ภารกิจ/
นโยบาย 

- หาข้อมูล 
-วเิคราะห/์
ประเมิน
สถานการณ ์

วเิคราะห์
ภารกิจ 

1. ก าหนดหนทาง
ปฏิบัติ 

2. วเิคราะห์หนทาง
ปฏิบัติ 

3. เลือกหนทาง
ปฏิบัติท่ีดีที่สุด 
(ข้อดี ข้อเสีย) 

4. ท า Road Map 

จัดท า
แผน 
ตาม  
Road 
Map 

ผู้มี
อ านาจ
อนุมัติ
แผน 

1. แจกจ่ายแผนไปยงัหน่วยงาน
ปฏิบัติ/ผูป้ฏิบัต ิ

2. สร้างความเข้าใจแผนแก่ผูป้ฏิบัต ิ

อ านวยการ/ประสานงาน  
ติดตาม ก ากับ ดูแล 
ให้เป็นไปตามแผน 

ปรับ/
อนุมัติ 
แผน 

1. ประเมินผล/รายงาน 
2. รายงาน/ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Information Operation 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บทบาท Staff ของโซ่ข้อกลาง  

องค์ประกอบ
ของแผน 

ทุกขั นตอนของแผน 
How?  

(วิธี+งปม.) 

 

 

 

 

 

 

 หมายถงึ มีความจ าเป็น  
    แต่ยังให้ความส าคัญน้อย 
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การน านโยบาย/ภารกิจไปสู่การปฏิบัติระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ระดับ Single Command) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ 
   : ด้านการผลิตของเกษตรกร 
   : ด้านการตลาด 
   : ด้าน Agri-map 
วิเคราะห์ภารกิจแฝง/พันธกิจ 
   : รวมกลุ่มเกษตรกร  
   : ตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน/ผู้จัดการแปลง 
   : จัดท าแผนการผลิตรายแปลง รายกลุ่ม และแผนการตลาด 
   : ด าเนินการตามแผน 
   : การประเมินผล  
   : รายงาน 

1. ท าความเข้าใจนโยบายและภารกิจ 
    นโยบายแปลงใหญ่  
          : การบริหารจัดการแปลงใหญ่ การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร    
            การเชื่อมโยงตลาด การลดต้นทุน และการเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตร 
    นโยบายส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  
          : ด้านคุณภาพและมาตรฐาน เกษตร GAP / เกษตรอินทรีย์ 
          : ด้านการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต  
          : ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  Zoning by Agri-map  
            เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
          : อ่ืนๆ  

3. จัดท า Road Map : น างานตามภารกิจจ าเป็นมาจัดท าเป็น Road Map 
    : SC จัดประชุมก าหนดหนทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจแฝง/ภารกิจหลัก 
      และน ามาร้อยเรียงเป็น Road Map มีกรอบเวลาท างานที่ชัดเจน            

4. จัดท าแผนบูรณาการ และกิจกรรมที่ด าเนินการ 
    : SC ประชุมก าหนดงาน/กิจกรรมตาม Road Map และน ามาเขียนรายละเอียด  
      ของแต่ละงานให้ครบองค์ประกอบของแผน (5W 1H)  

5. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
    : เมื่อได้รับอนุมัติ/เห็นชอบแล้ว ถือว่าเป็นค าสั่ง 

6. ส่งแผนให้เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 
    : สร้างความเข้าใจแผน ให้เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล ศพก. และ 
      อาสาสมัครเกษตร และเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ น าไปปฏิบัติ   

7. อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล ให้เป็นไปตามแผน  
    : ทีมงาน SC ต้องลงไปอ านวยการ ประสาน ก ากับดูแล  
      หากมีความจ าเป็นสามารถปรับแก้ไขแผนได้ 

8. ประเมินผล และรายงาน 
   : ทีมงาน SC จะต้องประเมินผล และรายงานให้หน่วยเหนือทราบทุกขั้นตอน 
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การปฏบิัติของโซ่ข้อกลางท่ีต้องเน้นย  า 

การท าแผนแบบบูรณาการ 

การสร้างการรบัรู ้

การก ากับติดตาม 

การประเมินและรายงานผล 

 

 
 

 



การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชทุ้กขั นตอนของงาน 

1.วิเคราะห์ความเสี่ยง 
2.บรหิารจัดการความเสี่ยง 
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การสร้างความคุ้มกัน 



Information Operation 

Information 
Operation 

(IO) 

การปฏิบัต ิ

ความ 
มุ่งหมาย 

Positive 

Negative 

Offensive 

Defensive 
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อุดมการณ์ข้าราชการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. รักและปฏิบัติต่อเกษตรกรดุจญาตมิิตร 
2. มีอุดมการณ์ความเป็นครู 
3. ศรัทธาและอุทิศตนต่อหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจริต 
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เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน 
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