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(ร่าง)ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตร 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณชิย์ การท่องเที่ยว และบริการ(สปช.) 
                         
1. ประเด็นปัญหา 

ท่ามกลางบรรยากาศภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีความซับซ้อนในบรรยากาศของโลกไร้
พรมแดน และเงื่อนไขในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นแรงดึง (Driving Force) ที่ส าคัญส าหรับ
ประเทศไทย ในการจัดท ากรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศทีม่ีการบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจสู่เป้าหมายของประเทศอย่างพร้อมเพรียง 

เมื่อพิจารณาในส่วนของภาคการเกษตร จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกรายส าคัญของโลก โดยพิจารณาสัดส่วนรายได้ต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 12  
(สภาพัฒน์, 2553) และมีรายได้จากภาคธุรกิจการเกษตรสูงถึงร้อยละ 42 ของ GDP (World Bank, 2012) 
โดยในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการตลาดสินค้าเกษตรจากตลาดโภคภัณฑ์
มาเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ผลการศึกษาของ 
ทีดีอาร์ไอ พบว่าการตลาดสมัยใหม่ที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เป็นกลุ่มส าคัญในระบบธุรกิจการเกษตร 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบองค์การ (Organization Change) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในตลาดเกษตร (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2555) 

ข้อมูลของ World Economic Forum ได้เปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกับประเทศ 
ที่มีพัฒนาการในระดับเดียวกัน ชี้ว่าประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาเพื่อลดจุดอ่อนหลายประการ ได้แก่ การศึกษา 
เทคโนโลยี การพัฒนาฝีมือแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุนการพัฒนา (WEF, 2013) โดยประเด็น 
ท้าทายที่เป็นข้อเสนอของสภาพัฒน์ ในการเตรียมความพร้อมส าหรับเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการ
รักษาส่วนแบ่งการตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยนั้น ต้องด าเนินการควบคู่ไปใน 3 แนวทาง คือ การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ (product Upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (process Upgrading) และการยกระดับ 
สู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Function Upgrading) ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up the value chain) ประยุกต์จาก Stan Shih’s Smiling Curve  
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ข้อค้นพบจากการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และภาคี ภายใต้ชุดโครงการวิจัย  
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555) 
ชีใ้ห้เห็นช่องว่าง (Gaps) ในการพัฒนาภาคการเกษตรและข้อจ ากัดที่ส าคัญ ได้แก่ 

 เกษตรกรรายย่อยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการประกอบอาชีพ
ในลักษณะที่สร้างสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต (รูปที่ 2) 

 
 

 
 

รูปที่ 2 กรอบคิดความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพและวิถีการด าเนินชีวิตของชาวนา 
 

 เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังขาดทุนความรู ้ขาดการสะสมทุนและโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ปัจจัยการผลิตและตลาดอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม (รูปที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 บทวิเคราะห์สถานะเกษตรกรไทย 
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 ขาดสถาบันเกษตรกรที่มีสมรรถนะในการด าเนินธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ 
แก่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นระบบในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า  
ไม่เป็นธรรม อาทิเช่น กฎหมายการค้า ฐานข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลข่าวสารประกอยการตัดสินใจในการผลิต 
กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 

 นโยบายรัฐยังคงเป็นไปในทิศทางที่ก าหนดจากบนลงล่าง (Top down Policy) เป็นไปแบบ
แยกส่วนก าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ ทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบ
อาชีพ การด าเนินชีวิตและการด าเนินงานเกษตรกรและผู้น าสถาบันเกษตรกร 

 ขาดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร โดยที่
นโยบายและงบประมาณที่ก าหนดตามกรอบปฏิบัติของราชการและหน่วยงาน ท าให้เกิดการท างานทับซ้อนใน
พื้นที่ การท างานยังเป็นไปที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เป็นผลการด าเนินงานของหน่วยราชการ แต่ไม่มีตัวชี้วัดไม่มี
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในอาชีพและการด าเนินชีวิตแก่เกษตรกร 

 ขาดกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่ ที่สามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ วิธีคดิและวถิีอาชีพในแนวทางการเกษตรยั่งยืน  

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญแนวทางหนึ่งที่ขบวนการสหกรณ์ในทุกระดับและภาคีองค์การ
สหประชาชาติ ได้ร่วมกันก าหนดเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2563 (ICA, 2012) 
คือ  “สหกรณ์เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นวิสาหกิจที่ได้ รับ 
ความนิยมและเติบโตมากที่สุด” โดยได้ก าหนดเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่ การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามอัตลักษณ์สหกรณ์ การสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคม การเป็นแกนน าในการขับเคลื่อน 
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางรากฐานระบบการเงินที่เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจ อยู่ในการควบคุมของสมาชิก
และการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราได้ก าหนด “สหกรณ์วาระ
แห่งชาติ” และมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์เช่นเดียวกัน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2556) 

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับประเทศและเชื่อมโยงกับบริบท
โลกใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดท าข้อเสนอส าหรับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร
ในที่นี้ จึงมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อย สถาบันเกษตรกร
และภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานสินค้าเกษตร การลดความเหลื่อมล้ า ไม่เป็นธรรมของเกษตรกรในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ แหล่งปัจจัยการผลิตและตลาด การสร้างกลไกเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพราคา
สินค้า ตลอดจนการวางกรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
ปฏิรูปการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนและมองความเป็นองค์รวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อน าเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มองความเป็นองค์รวม ที่
ตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง 
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2. เพื่อน าเสนอกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรที่มีการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและการยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
3. กรอบแนวคิดรวบยอดในการปฏิรูปการเกษตร 

ในที่นี้จะกล่าวถึงเหตุปัจจัยซึ่งเป็นที่มาของพิมพ์เขียวส าหรับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
ซึ่งประกอบด้วยเสาหลักยุทธศาสตร ์5 ประการ สู่ความส าเร็จในช่วงเวลา 1 ทศวรรษ (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4 พิมพเ์ขียวส าหรับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์เริ่มต้นจากเกษตรกร ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในภาคการผลิต  ซึ่งชี้ให้เห็นข้อ
ปัญหาของเกษตรกร ที่ต้องเผชิญกับภาระหนี้สิน ความยากจนและความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม ดังนั้นประเด็น
การปฏิรูปในส่วนของเกษตรกร จึงมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การจัดให้มีระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะแก่เกษตรกร โดยให้ความส าคัญกับ สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการปรับตัวในบริบทโลกใหม่ และ
การสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกรใน 3 มิติ ทั้งด้านการปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิถีการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิด
ความสมดุลในอาชีพและชีวิตของเกษตรกร 

ภายใต้บริบทโลกใหม่ที่ ระบบธุรกิจการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน โดยผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ ได้น าเอา
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานระดับโลก(Global Supply Chain Management)มาใช้  เพื่อการลดต้นทุนสินค้า
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ขาย การยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์การเกษตร และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอส าหรับยุทธศาสตร์การวางกระบวนทัศน์ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ ที่ได้น าเอาการ
จัดการโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ภายใต้ปณิธานและเป้าหมายร่วม ตามกรอบ
แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Chain) แก่ผลิตภัณฑ์  

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรสู่ความส าเร็จ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวาง
กรอบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิรูปฯ ที่ส าคัญได้แก ่

 การปฏิรูปกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการค้า กฎหมายสหกรณ์ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดให้มีกลไกในรูปของสถาบันการติดตามก ากับและให้ค าปรึกษาแนะน า  โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 จัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิรูปการเกษตร โดยมีตัวแทนของเกษตรกรและภาคีเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 จัดให้มีหน่วยวิชาการ ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อจัดท าสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทโลกใหม่และวางระบบ สนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

 ก าหนดนโยบายรัฐ เช่น มาตรการทางภาษีส าหรับผู้บริโภคที่อุดหนุนสินค้าไทย ฯลฯ 
ในส่วนของแนวทางการลดช่องว่างและข้อจ ากัดจากนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร โดยให้ทุก
หน่วยงานสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องกรอบแนวทางการปฎิรูปการเกษตร ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การ
วางกรอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร โดยใช้ Logical Framework เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และการสร้างผลกระทบตามกรอบแนวทางการปฏิรูปใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด  

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปให้เห็นกรอบความคิดรวบยอดในการปฏิรูปการเกษตร ซึ่งจะเห็น
กลไกการท างานภายใต้กรอบการปฏิรูปการเกษตร ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย Steering Committee ใน
การขับเคลื่อนกลุ่มยุทธศาสตร์ 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุน และการผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่สู่ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 5 กรอบความคิดรวบยอดส าหรับแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 

 
 
4. กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ 

ในที่นี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญของการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการ ดังรายละเอียดในกรอบ
ที่ 1-5 
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กรอบที ่1 

ยุทธศาสตร์ สร้างระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อจัดให้มีการด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
1. การวิจัยและพัฒนา ประเด็นสาระการเรียนรู้ส าหรับหลักสตูรการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร-ผู้เกี่ยวข้อง 
2. การพัฒนาระบบและกลไกสง่เสริมสมรรถนะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
3. การด าเนินการระบบส่งเสริมสมรรถนะผ่านภาคีเครือข่ายสถาบัน/องค์กร เพื่อการเข้าถึงและ

เพิ่มพูนสมรรถนะ 
4. การด าเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การติดตามประเมินผลและขอ้มูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง 

 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 
1. มีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจเกษตร 

มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่ (คิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต) และเข้ามามีส่วนร่วม
ตามข้อตกลงในแผนธุรกิจของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่อย่างเหมาะสม 

2. มีระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

3. เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจใน
ฐานหุ้นส่วนของระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 

4. มีสถาบัน/องค์กรและเครือข่ายด าเนินการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการก าหนดประเด็น
สาระการเรียนรู้และพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู ้

5. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นหน่วยการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
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กรอบที่ 2 

ยุทธศาสตร ์วางกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มองความเป็นองค์รวม 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีนวัตกรรมส าหรับตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ให้ลดช่องว่าง/ข้อจ ากัดของเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน 
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีการจัดการโซ่อุปทานใน

ธุรกิจในการยกระดับมูลค่าเพิ่มธุรกิจการเกษตร 
2. การจัดท า Feasibility Study ส าหรับโครงการลงทุนและการจัดท าแผนธุรกิจระบบธุรกิจ

การเกษตรแนวใหม่ 
3. การจัดการความรู้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวแบบ

ธุรกิจและสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน 
 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 
1. พิมพ์เขียวตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
2. มีเอกสารเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
3. มีข้อสรุปจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับความสนใจเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน 
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กรอบที่ 3 
ยุทธศาสตร์ วางกรอบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการปฏิรูปการเกษตร 

 

วัตถุประสงค:์ เพื่อจัดให้มีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการปฏิรูปการเกษตร 
1. กรอบการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เอ้ือต่อการปฏิรูปการเกษตร 
2. กรอบการจัดตั้งและด าเนินงานกองทุนเพื่อการปฏิรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงกับสถาบัน

การเงินที่เป็นแหล่งสินเช่ือการเกษตรให้รองรับนโยบายตามกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
3. กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจการเกษตรตามกรอบการ

ปฏิรูปการเกษตร 
4. กรอบการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูป

การเกษตร 
5. กรอบการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต และการรับรองมาตรฐานการผลิต 
6. กรอบการส่งเสริมระบบการจัดหาและจัดสรรปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับกรอบการ

ปฏิรูปการเกษตร ลดช่องว่าง ข้อจ ากัด ในการเข้าถึงของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 
7. กรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อกรอบการปฏิรูปการเกษตร 
8. กรอบการประกันภัยพืชผลเกษตร 
9. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
10. กรอบการพัฒนาระบบชลประทาน-การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรตามกรอบการปฏิรูป

การเกษตร 
11. กรอบแนวทางการจัดสวัสดิการแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียม 
12. กรอบแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดตั้งสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs

ด้านอาหารที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
 

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 
1. มีพิมพ์เขียวส าหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่บูรณา

การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ภายใต้ช่วงเวลาต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Logical Framework ของกรอบการปฏิรูป
การเกษตร 

3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจกับชุมชน และสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน 

4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงพิมพ์เขียวส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน-สิ่งอ านวยความสะดวก
ในระดับหมู่บ้านเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ 
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กรอบที่ 4 
ยุทธศาสตร์ วางกรอบการบรูณาการภารกจิหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวขอ้งในการพัฒนาการเกษตร 

เพื่อลดช่องว่าง/ข้อจ ากัดและเอื้อต่อการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม ่
 

วัตถุประสงค:์ เพื่อลดช่องว่างการท างานซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการส่งเสริมการเกษตรตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ โดยการด าเนินการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การออกแบบระบบ/กลไกการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่พึงประสงค์ตามกรอบ

แนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ 
2. การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และกรอบภารกิจใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบ

แนวทางการปฏิรูปการเกษตร 
3. การถ่ายโอนภารกิจให้สถาบันเกษตร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบันเกษตรกร/

สหกรณ์ 
4. การปฏิรูปตัวชี้วัดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยราชการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการ

ปฏิรูปการเกษตร 
5. การปฏิรูประบบงบประมาณของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูป

การเกษตร 
6. จัดให้มีกลไก Steering Committee ในการท าหน้าที่บริหารนโยบายให้เกิดการบูรณาการ

การท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. มี Steering Committee ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัต ิ

2. มีนโยบาย-แผนงานการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม 
และภาคีในทุกระดับที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตรในรูปแบบของ Logical 
Framework  

3. มีระบบงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ 
4. มีแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ-กลไกการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่

ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องในระบบการท างานตามกรอบการปฏิรูประบบราชการใหม่อย่าง
ทั่วถึงในทุกระดับ 
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กรอบที่ 5 
ยุทธศาสตร ์วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการพฒันาที่ยั่งยืน: 

Logical Framework 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อก าหนดนโยบายและแผนการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้
กลไกของตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ ภายใต้ระบบส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบการปฏิรูปฯ 
โดยด าเนินกลยุทธ์ดังนี ้
1. ประกาศเป็นทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่ (ปี พ.ศ. 2559-2568)  
2. ใช้กลไก Steering Committee ในการติดตาม ก ากับ แนะน าในการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ

ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรแนวใหม่และให้ข้อมูลป้อนกลับรัฐบาล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ จ าแนกตามพืช/ปศุสัตว์ 

ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ 
4. การใช้กลไกสถาบัน หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าการขับเคลื่อนตัว

แบบธุรกิจการเกษตรสู่ความส าเร็จ 
 
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์: 

1. การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรรายบุคคล 
2. การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร 
3. สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 
4. การลดช่องว่าง/ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต/ตลาด 
5. สัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรในแนวทาง GAP, อินทรีย์มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นตามแผนฯ 
6. ผลการด าเนินงานของตัวแบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า

เกษตรเป็นไปตามแผน 
7. Brand สินค้าเกษตรไทยที่ไดร้ับความนิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
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5. แผนการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 
ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดส าหรับแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรที่เกี่ยวกับเป้าหมาย 

แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรอบที่ 6) และแสดงให้เห็น Logical Framework ส าหรับทศวรรษการ
ปฏิรูปการเกษตรไทย (รูปที่ 6) และโมเดลระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ (รูปที่ 7) 
 

กรอบที่ 6 แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 
 

เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การปฏิรูปกฎหมาย  ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการปฏิรูป

การเกษตร 
 ผลักดันให้มีการปรับปรุงรูปแบบการก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิรูป 

- Steering Committee 
- รองนายกฯ 
- ปลัดกระทรวง  

2. การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 ผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนปฏิรูป บทบาท ภารกิจ 
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยการทบทวน 
แผนแม่บทกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันโดยใช้ Logical Framework ก ากับ 

- รองนายกฯ 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ฯลฯ 

3. ผลักดันให้มีระบบส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะแก่เกษตรกร/
สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 สร้างกลไกการพฒันาสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับกรอบคิดการปฏิรูปการเกษตร (Content) 

 สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้าถึงและ
สามารถยกระดับสมรรถนะเกษตร/ผู้น าสถาบันเกษตรกร/
สหกรณ์/ภาคีใน 3 มิติ  

 การปรับทัศนคติ-วิธีคิด-ความรู้/ทักษะการเป็นมืออาชีพ 
 การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ 

- รองนายกฯ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงพัฒนาสังคม 
- ฯลฯ 

4. การจัดตั้งกองทุนปฏิรูป
การเกษตร 

 ศึกษากรอบแนวทางการจัดตั้งด าเนินงานกองทุนปฏิรูป
การเกษตร 

 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
ธรรมาภิบาลและเพื่อการปฏิรูปการเกษตรอย่างเป็น
รูปธรรม 

 ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบูรณาการ 
การท างานเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ภาคีตามแผนปฏิรูป
การเกษตร 

- รองนายกฯ 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธ.ก.ส./ธ.พาณิชย์ ฯลฯ 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- ชุมนุมสหกรณ์ 
- หน่วยงานรัฐที่มีแผน
สนับสนุนภาคการเกษตร 

5. การจัดตั้ง/ด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศ
การเกษตรและธุรกิจ
การเกษตรตาม Platform 
ตามการปฏิรูปการเกษตร 

 การบูรณาการการท างานของหน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางกรอบแนวทางการจัดตั้ง/ด าเนินงานศูนย์
สารสนเทศ 

 สร้างภาคีเครือข่ายในการน าระบบสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 

- รองนายกฯ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงพาณิชย์ 
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เป้าหมาย แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สร้างระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์ของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 
- ฯลฯ 

6. การผลักดันให้มีการจัดท า
แผนแม่บทส าหรับการ
พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการเกษตร
และบรรจุไว้ในแผนงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กรอบปี 2559-2563 

 แผนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 แผนพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร 
 เครือข่ายระบบ Logistic เพื่อให้บริการ 
 กฎหมาย ข้อบังคับด้านกฎหมายสนับสนุนการพัฒนาและ

ให้บริการ Logistic ตามแผนปฏิรูปการเกษตร 
 องค์กรที่เป็นแม่ข่ายในการขับเคลื่อนระบบสนับสนุน 

ด้าน Logistic ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร  
 ฯลฯ 

- รองนายกฯ 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- หน่วยงานรัฐ/เอกชน 

7. การจัดตั้งและด าเนินการ
ระบบธุรกิจเกษตรแนวใหม่ 
จ าแนกรายกลุ่มสินค้า 

 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
 การก าหนดนโยบาย แผนการจัดตั้ง-ด าเนินงานระบบ

ธุรกิจเกษตรแนวใหม่ จ าแนกรายกลุ่มสินค้า โดยบรรจุ 
อยู่ในแผนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 

 การสร้างกลไกการติดตาม/สนับสนุน/ข้อมูลป้อนกลับ 
เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- Steering Committee 
- รองนายกฯ 
 

8. การสร้างเครือข่ายสถาบัน
วิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม 
น าการพัฒนาตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการเกษตร 

 การจัดท าแม่บทการวิจัยและพัฒนา 
 การสร้างระบบวิจัย พัฒนาสนับสนุนการปฏิรูปการเกษตร 
 การจัดท าระบบรายงานผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน 

- Steering Committee 
- รองนายกฯ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ภาคีเอกชน-สื่อมวลชน 
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รูปที่ 6 แผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตร 

 
 

 

                                                                

                        -                   -             -                       

          
         

    
    

Steering

   
       

           
        
       

Committee

             
  

  
  
    

    
 

             

                              /                

          /
        

     
       

        
     

    
        

          
      

      

      
       

          
      

         
      

    
        

    
         

    
      

          
      

        
          

           
     

             

          /        /
       

      

      
       

        
     

     
       

                  Center             /
         

       

       

       

                   

                    

                        

 
 

รูปที่ 7 โมเดลระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ ตามรายธุรกิจพืช/รายปศุสัตว์ 


