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การบรรยายเกีย่ วกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่ วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
“มุ่งมัน่ พัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้ า นาพาสู่ ความยัง่ ยืน”
โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๒๔ มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

มีอะไรบ้ างในฉบับนี้
2
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การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ แก่ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่ วนภูมิภาคทัว่ ประเทศ
โครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบโลจีสติกส์ เพือ่ อนาคตประเทศไทย
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จากใจผู้จดั ทา
ปั ญหาสาคัญยิ่งของการจัดทา e-Newsletter คือการหาข่าวสารที่น่าสนใจ และควรนามาเผยแพร่ ให้กบั
สมาชิก และผูส้ นใจได้รับทราบ ประกอบกับการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมค่อนข้างยาก ครับก็อาจเป็ นข้อแก้ตวั ที่ฟัง
ไม่ข้ ึน ก็ให้อภัยต่อกันและกันนะครับ เพื่อความสดใสแห่งจิตใจ
ฉบับนี้ ขอนาเรื่ อง นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ส่ วนภูมิภาคทัว่ ประเทศ ซึ่ งบรรยายโดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยใช้หวั ข้อการบรรยายว่า “มุ่งมัน่ พัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นาพาสู่ ความยัง่ ยืน”
ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
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การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ แก่ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่ วนภูมิภาคทัว่ ประเทศ
“มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้ าวหน้ า นาพาสู่ ความยัง่ ยืน”
โดย นายกฤษฎา บุญราช รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
…………………………………………………………….
๑. การเกษตรไทย ณ บานพับประวัติศาสตร์
- ประเทศไทยผลิตและส่ งออกสิ นค้าเกษตรอันดับต้นของโลก GDP ภาคเกษตร = ๖ แสนล้านบาท (๖% ของ
GDP รวม)
- เกษตรกรไทยส่ วนใหญ่ยงั ยากจน (เกษตรกรยากจน ๕.๑ ล้านคน จากประชากรภาคเกษตร ๒๓.๕๙ ล้านคน
และลงทะเบียน ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ๓.๙ ล้านคน) มีปัญหาหนี้สิน ขาดทุนไม่รู้ระบบการตลาด
- โครงสร้างตลาดสิ นค้าเกษตรและตลาดปัจจัยการผลิตถูกควบคุมโดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ระบบสหกรณ์ยงั
ไม่เข็มแข็งพอ จานวนมากขาดความเป็ นมืออาชีพ
- ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ก ารเกษตร เอาชนะข้อ จากัดทางภู มิ ศ าสตร์ ดิ น ฟ้ า อากาศ เราควบคุ ม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้
- เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลการเกษตรแทนกาลังแรงงาน เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาพัน ธุ์พืชที่มีลกั ษณะพิเศษ
เหนือธรรมชาติปกติ เทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Gen X Y Z ที่เปลี่ยนไป ทาให้รูปแบบการผลิตและสิ นค้าเกษตรเปลี่ยนโฉมไปในอนาคต
๒. ความท้ าทายและภัยคุกคาม
ความท้าทาย ๓ ด้าน
หนึ่ง การปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อให้เกษตรกรอยูด่ ีมีสุข
สอง การพัฒนากลไกตลาดให้เอื้อต่อการผลิตของเกษตรกร
สาม การรับมือกับระบบการค้าเสรี ของโลก
ภัยคุกคาม ๓ ประเภท
หนึ่ง การไม่ใส่ ใจดูแลแก้ไขปั ญหาให้กบั เกษตรกร
สอง การแก้ไขปั ญหาการเกษตรแบบไม่ยงั่ ยืน หวังเพียงผลคะแนนนิยม ทางการเมืองเท่านั้น
สาม การทุจริ ตคอรัปชัน่ และประพฤติมิชอบในวงราชการ
๓. จุดมุ่งหมายสู่ อนาคต: ต้ องทาให้ สาเร็จ
(๑) เกษตรกรไทยจะต้องหลุดพ้นจากความยากจนโดยจะมีรายได้มากกว่าในปั จจุบนั อย่างน้อย ๑ เท่าตัวภายใน
ปี ๒๕๖๕ และภายในปี ๒๕๗๐ ครอบครัวเกษตรกรไทยในบัญชีคนยากจนจะหมดไป
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(๒) ต้องพัฒนาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถปกป้ องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอา
เปรี ยบอีกต่อไป และเกษตรกรไทยจะเข้าสู่ ระบบสหกรณ์ทุกครัวเรื อน
(๓) เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยูพ่ อเพียงอย่างทัว่ ถึงภายในปี ๒๕๗๐
(๔) ประเทศไทยสามารถผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๖๕ และผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
๖๐% ภายใน ปี ๒๕๗๐
(๕) กระทรวงเกษตรฯ เป็ นเพื่อนร่ วมชีวติ ของเกษตรกร ข้าราชการกระทรวงเป็ นที่พ่ งึ เป็ นที่รักของเกษตรกร
๔. ปรับความคิด
(๑) ปลุกจิตใจให้ภูมิใจและตระหนักเห็นคุณค่าการเป็ นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
„ กระทรวงเกษตรฯ เป็ นหน่วยงานหลักของชาติต้ งั แต่สมัยอยุธยา (เวียง วัง คลัง นา)
(๒) ต้องทางานประสานกันเป็ นหนึ่ง ไร้รอยต่อ เป็ น “ทีมเกษตรและสหกรณ์”
„ ข้าราชการ กษ. ทุกกรม/หน่วยต้องทางานสอดประสานกัน ทั้งส่ วนกลางและภูมิภาค = กส.+กจ.+ชป.+
พด.+ปส.+ปง ฯลฯ
„ “ทีมเกษตรและสหกรณ์” ที่เข้มแข็ง / ร่ วมกันอย่างแน่นแฟ้ น / แบ่งงานจัดสรรกันให้พอเหมาะ งานจะไม่
หนักอยูท่ ี่คนใดคนหนึ่ง / ประสานกันเองภายในได้จึงจะประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้
„ เราต้องสามัคคีกนั เข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงกับภายนอกได้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
(๓) เปลี่ ยนแนวคิดสู่ “ตลาดนาการผลิต” ต้องมีกระบวนการคิดเชิ งระบบภายใต้หลัก “การตลาดนาการผลิต”
ตลาดเป็ นผูก้ าหนดว่าต้องการ “อะไร”? ในปริ มาณ “มากเพียงใด”?
„ หากเกษตรกรผลิตได้ในปริ มาณที่ตอบตรงความต้องการของตลาด เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนที่ไม่ต่า
จนขาดทุนอย่างเช่นทุกวันนี้
„ ไม่มีประโยชน์ที่จะผลิตของดี แต่ไม่มีคนเอา / ต้องผลิตของดีที่มีคนพร้อมซื้ อ
„ ทางนี้เท่านั้นที่เกษตรกรไทยจะลืมตา อ้าปากอยูร่ อดได้ท่านกลางความท้าทายนี้
๕. ปรับบทบาท: ข้ าราชการ กษ. = นักวางแผน : โซ่ ข้อกลางทีข่ าดไม่ ได้
(๑) ผูน้ าทาง (navigator) : เป็ นที่ปรึ กษา/ผูจ้ ดั การไร่ /ฟาร์ ม
„ รู ้ทิศทางแนวโน้มความต้องการผูบ้ ริ โภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการผลิตอาหารในอนาคต
„ ชี้ เป้ าการผลิ ตให้เกษตรกร การพัฒนา/แปรรู ปผลผลิ ตหรื อผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้ง วางแผนการตลาดให้
เกษตรกร
(๒) ผูร้ ักษา (doctor) : เป็ นหมอรักษาโรคอาชีพเกษตรกร
„ เป็ นหมอรักษาโรคอาชีพเกษตรกร ช่วยป้ องกัน ควบคุม แก้ไขปั ญหาของเกษตรกรได้ทนั การณ์
(๓) รู้สภาพแวดล้อมของการทาเกษตร
„ รู ้และเข้าใจปั ญหาของเกษตรกร : แหล่งน้า/คุณภาพดิน/สภาพอากาศหรื อช่วงฤดูกาล/การแพร่ ระบาดเชื้ อ
โรคพืชหรื อสัตว์/ราคาผลผลิต/ความต้องการตลาด
(๔) โซ่ขอ้ กลางที่สาคัญ
„ ทาหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายและโครงการสาคัญของ กษ. และรัฐบาลกับหน่วยงานภายในกระทรวงและ
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นอกกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร
๖. การบริหารงานระดับนโยบาย ประกอบด้ วย
(๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มี รมว. กษ. เป็ นประธานกรรมการ เลขา
สศก. เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการบริ หารการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปั ญหาภาคเกษตร มีปลัดกระทรวง
เกษตรฯ เป็ นประธานกรรมการ รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร ผูช้ ่ วยปลัดกระทรวงและรองเลขาธิ ก าร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.เป็ นเลขานุการคณะกรรมการร่ วม
ทาหน้ าที่ :
(๑) ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda) และแก้ไขปั ญหาในพื้นที่
(Area Based) ที่ตอ้ งใช้การจัดการหลายมิติ
(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นปั จจัยทางการบริ หาร รวมทั้งการบริ หารงานบุ คคลด้วยระบบคุ ณธรรม เพื่อให้
ข้าราชการในพื้นที่มีขวัญและกาลังใจปฏิบตั ิงานให้กบั ทางราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
(๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยปฏิบตั ิในพื้นที่
๗. การขับเคลือ่ นในพืน้ ที่
โครงสร้างกลไกระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ๒ ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายอานวยการ และฝ่ ายปฏิบตั ิการ
(๑) ฝ่ ายอานวยการ ได้แก่ คณะอนุ กรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด มี รอง ผวจ.ที่ได้รับ
มอบหมายเป็ นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เป็ นเลขานุการ
(๒) ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ได้แก่
„ คกก.อานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปั ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation)
„ คณะทางานปฏิบตั ิการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปั ญหาการเกษตรระดับอาเภอ (operation
team)
โดยมี สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ เป็ นผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิการ ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กษ.
ในพื้นที่ภาค/เขต/จังหวัดและอาเภอ เช่น ชป.ปศ.พด.สก.ฯลฯ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัด กษ.
ร่ วมปฏิบตั ิงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกกาหนดโดยฝ่ ายอานวยการ
ฝ่ ายอานวยการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ทาหน้าที่
„ ศึกษาและรวบรวมสภาพปัญหาของการเกษตรกรรมในพื้นที่
„ ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ประสาน: พณ. +อุตสาหกรรม+สถาบันการศึกษาและภาคธุ รกิจ
เอกชน+บริ ษทั ประชารัฐ+รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนในสังกัด กษ.เพื่อหาตลาดหรื อความต้องการของตลาด
(demand) และมีการประชุมประจาเดือนร่ วมกัน
„ นานโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และข้อมูลในพื้นที่มากาหนดยุทธศาสตร์การทางานด้านเกษตรกรรม ๒
ด้าน คือ การทาเกษตรกรรมเชิงรุ กและเชิงรับ
(๑) เกษตรกรรมเชิงรุ ก ได้แก่
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การสนับสนุนให้ผลิตสิ นค้าเกษตรใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะ niche market
การแปรรู ปเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (กลางทาง) เช่น โรงคัดแยกที่ได้
มาตรฐาน บรรจุภณั ฑ์ที่ลดการสู ญเสี ยการนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต (ต้น
ทาง) การแปรรู ป (กลางทาง)และการตลาด (ปลายทาง) เพิม่ ขึ้น
การทาเกษตรอินทรี ย/์ เกษตร GAP เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรหรื อใช้ความรู ้ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ผลิต
(๒) เกษตรกรรมเชิงรับ ได้แก่
การปรับเปลี่ ยนพื้นที่การเกษตรที่ให้ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่าไปทาเกษตรผสมผสานหรื อเกษตรทฤษฎีใหม่
หรื อปรับเปลี่ยนมาทาการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรหรื อ การปศุสัตว์ หรื อการประมงเลี้ยงปลาหรื อสัตว์
น้ า
การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการเกษตรจากการผลิ ตสิ นค้าเกษตรพื้ นฐานตามศัก ยภาพพื้ นที่ แต่ ท าให้
เกษตรกรอยูไ่ ด้ ด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่
จัดทาแผนปฏิ บตั ิการเกษตรกรรมพื้นที่ โดยมีสาระสาคัญที่ กาหนดว่าเมื่อไหร่ /ใครหรื อหน่ วยไหน/ทา
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร หรื อทาไมต้องทา อย่างนั้นให้ชดั เจน เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายปฏิ บตั ิการในพื้นที่ดาเนิ นการ
ต่อไป
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย
(๑) คกก. อานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปั ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation)
(๒) คณะทางานปฏิบตั ิการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปั ญหาการเกษตรระดับอาเภอ (operation
team)
ทาหน้าที่
„ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทรงงานมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน: เน้นการ ลงพื้นที่รับฟัง
ปั ญหา/ดูวา่ ชาวบ้านทาอะไรดีอยูแ่ ล้วให้หาทางขยาย/สนับสนุน/หรื อต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลาดหรื อผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา
„ วิเคราะห์ศกั ยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ปฏิบตั ิการ เพื่อค้นหาเกษตรกรหรื อ
องค์กรเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จมาทาหน้าที่ผนู้ าการเปลี่ยนแปลงขยายผลไปสู่ เกษตรกรและองค์กร/สถาบัน
เกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานราชการ กษ. ทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุน
„ สนับสนุ นและพัฒนากลุ่ มเกษตรกรที่ ประสบความสาเร็ จในอาชี พ/ปราชญ์ชาวบ้านทางการเกษตร/ผูน้ า
ศาสนาหรื อพระสงฆ์ที่สนใจทางการเกษตร จนได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน และมีจิตสาธารณะเข้ามา
จัดตั้งเป็ น “เกษตรกรอาสา” โดยให้น้อมนา“โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ” เข้ามาเป็ น
ต้นแบบประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งหรื อช่วยตนเองได้ เกษตรกรอาสาจึงทา
หน้าที่เป็ น ผูช้ ่วยเหลือข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่
„ ใช้ศูนย์เรี ยนรู ้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) เป็ น บก.ปฏิบตั ิการในการดูแลเกษตรกรใน
พื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่เกษตรตาบลทาหน้าที่เสมือนผูจ้ ดั การไร่ /ฟาร์ มประจาพื้นที่
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„ สร้างความเชื่ อมัน่ ในหลักการตามนโยบายการตลาดนาการผลิตสิ นค้าเกษตร โดยใช้ขอ้ มูล (Big Data) จาก
ฝ่ ายอานวยการมาเป็ นเครื่ องมือใช้ในการแนะนาเกษตรกร
„ กาหนดพื้นที่ตวั อย่างหรื อนาร่ อง โดยนาโครงการที่ประสบผลสาเร็ จหรื อมีปัญหาอุปสรรค มาดาเนินการ “ต่อ
+ เติม + แต่ง” ขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบตั ิการให้มากขึ้น
„ การติดตามงานเกษตร: ต้องดูแลปั จจัยการผลิ ตต่าง ๆ ที่มอบ/แจกเกษตรกรต้องมีคุณภาพ/แจกหรื อให้แล้ว
เกษตรกรต้องชื่นชมไม่ใช่ทาให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่แย่ลงกว่าเดิม/ต้องได้มาตรฐานเหมาะสมกับราคาซื้ อ/จ้าง
๘. ข้ าราชการ กษ. พัฒนาชาติได้ : ร่ วมใจก้าวไปด้ วยกัน
วันนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญ โดยที่พวกเราทุกคนคือ ผูท้ ี่ร่วมกัน “กุมชะตาอนาคต” ของภาคเกษตรและของ
ประเทศไทย หากเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ เราต้องทาร่ วมกันทาสิ่ งใหม่ ปรับวิธีคิด วิธีทางานกันใหม่
ส่ วนของท่านมี 4 สิ่ งที่ “ต้อง” ทา
A : มุมมองกว้างไกล
„ ต้องปรับเปลี่ ยนแนวคิดในการทางานให้มีมุ มมองกว้างไกลกว่าในอดี ตที่ มองแต่เพียงส่ งเสริ ม การผลิ ต
เกษตรกรรมเท่านั้น
„ นักวางแผนการเกษตรการผลิตให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดไม่ลน้ ตลาดเกินไป
B : รู้จริ ง ทาจริ ง
„ ต้องรู้ลึก รู้จริ ง ทาได้จริ ง ลงพื้นที่จริ ง ได้มากกว่าเกษตรกรหรื ออย่างน้อยต้องรู ้เท่าทันเกษตรกร
C : ทุ่มเทและมุ่งมัน่ ในการทางาน
„ ต้องร่ วมกันมุง่ มัน่ ทางานเพื่อสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จเดียวกันให้ผา่ นพ้น ๓ ความท้าทาย ๓ ภัยคุกคามไปให้ได้
เพื่อความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนให้แก่เกษตรกรไทย
D : เห็ นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องกล้ายืนหยัดในความ
ถูกต้อง ต่อสู ้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติ
๙. แรงหนุน : เปลีย่ นผ่ านปั ญหาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
ปั ญหาภาคเกษตรไทยที่ผา่ นมา ไม่เพียงอยูท่ ี่นโยบายที่ผา่ นมาหลายเรื่ องไม่เหมาะสม แต่ยงั มีปัญหาเรื่ องการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลด้วย ผมตั้งใจตั้งแต่วนั แรกที่รับตาแหน่งว่า
„ ผมจะไม่เพียงจะช่วยท่านในระดับนโยบายเท่านั้น แต่จะช่วยปลดล๊อคอุปสรรคทางปฏิบตั ิดว้ ย เพื่อให้การนา
นโยบายไปดาเนินการได้บรรลุผล
„ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องอยูอ่ ย่างมีศกั ดิ์ศรี ได้รับศรัทธาจากประชาชน
„ ท่านต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ ต้องไม่ถูกเอาเปรี ยบหรื อได้รับการปฏิบตั ิที่ไม่
เป็ นธรรม
มาร่ วมมือกันเถอะครับ ผมจะเป็ นแรงหนุ นและเชื่ อว่าพวกเราทุ กคน : จะเปลี่ ยนผ่านปั ญหาประเทศสู่ ความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน.
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