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การขับเคลือ่นกระทรวงเกษตรและสหกรณป 2564 ภายใต 5 ยุทธศาสตร และ15แนวทาง               

นโยบายหลกั โดย ดร.เฉลมิชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรตลาดนำการผลิตเปนยุทธศาสตรหลักเพื ่อปฏิรูปภาคเกษตรทั้งในรูปแบบ ตลาดออนไลน 
(แพลตฟอรมรายสินคาเพื ่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน Modern Trade รถโมบาย ตลาดสด 
คาราวานสินคา เกษตรพันธสัญญา และเคานเตอรเทรด จัดกิจกรรมจับคูธุรกิจผูซ้ือกับผูขาย เพ่ือสรางเครือขาย
ธุรกิจ 
2. ยุทธศาสตรเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการบริหารราชการแผนดินการบริการประชาชนและการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมโดยการใชเทคโนโลยีตลอดหวงโซอุปทานและมูลคา (Supply-Value Chain) ตั ้งแตการผลิต            
การแปรรูปจนถึงการตลาด 
3. ยุทธศาสตร ”3’s” (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรม่ันคงและเกษตรยั่งยืน) 
4. ยุทธศาสตรการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะโมเดล”เกษตร-พาณิชยทันสมัย”  
5. ยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 

แนวทางนโยบายหลัก 15 ดาน 
1. นโยบาย”ตลาดนำการผลิต”เปนนโยบายหลักโดยเพิ่มชองทางตลาดใหหลากหลาย ทั้งในรูปแบบ ตลาด
ออนไลน (แพลตฟอรมรายสินคาเพื่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน โมเดิรนเทรด (Modern Trade) 
รถโมบาย ตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวานสินคา เกษตรพันธะสัญญา และเคานเตอรเทรด จัดกิจกรรมจับคู
ธุรกิจผูซ้ือกับผูขาย เพ่ือสรางเครือขายธุรกิจ โดยรวมมืออยางเขมขนกับกระทรวงพาณิชยภายใตโมเดล”เกษตร-
พาณิชยทันสมัย” 
2. การสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากโดยสงเสริมใหเกษตรกรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถเชื่อมโยง เครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหมีอํานาจตอรอง ในการซื้อขายผลผลิต สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเปนผลิตภัณฑ
เกษตรชุมชน เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน/ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว (Green Market) และการทองเที ่ยว          
เชิงเกษตร สรางเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความรู สามารถ ชวยเหลือสมาชิก
เกษตรกร เอื้อใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ ทั ้งสังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
3. การสงเสริมสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และ Start up เปนหนวยธุรกิจ ใหบริการทางการเกษตร 
(Agricultural Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับสูการ ใหบริการทางการเกษตร เชน เทคโนโลยีในการ
ดูแลรักษารถจักรกลในการเตรียมดิน และการเก็บเก่ียว สําหรับใหบริการแกพ่ีนองเกษตรกรแบบครบวงจร 
4. การสงเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพ่ือสรางความไววางใจและ ความรวมมือในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตอยางยั่งยืน ระหวางเกษตรกรกับ ผูประกอบการ และรวมกันยกระดับคุณภาพผลผลิต และ
แกปญหาผลผลิตลนตลาด 
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5. การพัฒนาศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เปนแหลงรวบรวมองคความรู ดานเทคโนโลยีทาง
การเกษตร สนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่ของแตละจังหวัด โดยเชื่อมโยง การทํางานกับ ศพก. เพื่อยกระดับสูการทําเกษตรสมัยใหม 
และเกษตรแบบแมนยํา (Precision Agriculture) 
6. การพัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร เพ่ือตอบสนองตอโซอุปทาน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการคา
สินคาเกษตรออนไลนที่ขยายตัวตอเนื่อง เพื่อรักษา คุณภาพสินคาเกษตรใหมีความสดใหม และถึงมือผูบริโภค
อยางรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบ เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขา
สินคาเกษตร 
7. การบริหารจัดการนําอยางเปนระบบ มีการกระจายนําอยางเหมาะสมและทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ำใน 
ไรนาของเกษตรกรและชุมชน เพื่อใหเกษตรกรมีนําเพียงพอ สําหรับใชในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
ตลอดจนปองกันและบรรเทาปญหา อุทกภัย 
8. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชประโยชน จากท่ีดินไดตรงตามศักยภาพของ
ท่ีดิน และสอดคลองกับความตองการของตลาดมากท่ีสุด โดยกําหนดเขตความเหมาะสมในการทําการเกษตรใน
แตละพ้ืนท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ ในการผลิตสูงสุดผานขอมูล Agri-Map 
9. การสงเสริมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพื่อบมเพาะ เกษตรกรใหเปน 
Smart Farmer ผานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ัง
ใหบริการทางวิชาการ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู และ
เปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของ หนวยงานตาง ๆ ในการแกปญหาและพัฒนาการเกษตรในระดับ
พ้ืนท่ี 
10. การประกันภัยพืชผลใหความคุมครองความเสียหายหรือความสูญเสียตอพชืผล ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิด
จากภัยตาง ๆ เชน นําทวม ภัยแลง ลมพายุ ลูกเห็บตก เปนตน ซึ่งจะชวยสรางเสถียรภาพทางรายไดและ          
ความมั่นคงในอาชีพใหแกเกษตรกร รวมถึง การใหความชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยางทันทวงที 
11. การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเปนภูมิคุมกัน และสรางความมั่นคงแก เกษตรกร ไดแก เกษตรทฤษฎี
ใหม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ดวยการลด ละ เลิก การใชสารเคมี 
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับรูเกี่ยวกับ การใชสารเคมีอยางถูกตอง และมีการพัฒนาอาหารของไทยใหเปน
รูปแบบอาหารที่ ปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองตอความตองการ 
สินคาเกษตรปลอดภัยใน 5ร อันไดแก โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล เรือนจํา และ รานอาหาร 
12. การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการสงเสริมผลิตภัณฑที่มี เอกลักษณเฉพาะถิ่น สรางแบ
รนดใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณ สงเสริมการแปรรูปสินคา จากความหลากหลายทางชีวภาพ เชน สมุนไพร 
แมลงเศรษฐกิจ สงเสริมสินคาเกษตรที ่มี ศักยภาพทางดานการตลาดในอนาคต ทั ้งสินคาอาหารอนาคต 
(Future Food) และสินคา เกษตรที่ตอบสนองผูบริโภคเฉพาะกลุม (Functional Food) รวมทั้งสินคาเกษตร
เพ่ือพลังงานและอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
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13. การวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย บนพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิด ประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรและผูบริโภค 
14. การพัฒนาฐานขอมูล Big Data ในการใชประโยชนและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหนวยงานตาง ๆเพื่อการ
บริหารและชวยใหเกษตรกรมีขอมูลท่ีดีและเพียงพอตอการตัดสินใจท่ีถูกตองและเหมาะสมเพ่ือการผลิตและการ
จำหนายผานแพลตฟอรมออนไลน 
15. การประกันรายไดของเกษตรกรผูปลูกขาว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมันและขาวโพดเลี้ยงสัตว 
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