คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 4 ได้กาหนดให้ส่ว นราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่ว นราชการนั้น
โดยจั ด ท าเป็ น แผนห้ า ปี ซึ่ง ต้ องสอดคล้ องกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่ บท ภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่แถลง
ต่ อ รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมาตรา 9 ได้ ก าหนดให้ ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการในระยะแรก ให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) และ
แผนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร เพื่อให้ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐในกากับการบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ระยะสามปี และรายปี รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการกาหนดงบประมาณ
ดาเนินการต่อไป
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พฤศจิกายน 2562

สำรบัญ
หน้า
คานา
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
1. ความเป็นมา
2. การดาเนินงาน
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
- กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
- กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตร
- กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1
1
2
3
13

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)

47

14
19
27
30
37

สำรบัญตำรำง
หน้า
ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7

สำรบัญภำพ
หน้า
ภาพที่ 1

แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ
กับแผนปฏิบัติราชการของ กษ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

45

1

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

1. ความเป็นมา
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศเมื่อวันที่ 18
เมษายน 2562 แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี
1.2 พระราชบัญ ญัติการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ห น่ว ยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง)
และต้องปฏิบั ติตามแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณให้ สอดคล้ องกั บ แผนแม่ บ ทฯ (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผล (มาตรา 26) โดยคณะกรรมการจัดท ายุ ทธศาสตร์ชาติ และฝ่ ายนิติ บั ญญั ติ หากไม่มี การ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ หน่วยงานอาจถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบได้
1.3 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนระดับ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
- แผนระดับ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับ 1 และแผน
ระดับ 2 เช่น แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี และรายปี และแผน
อื่น ๆ เป็นต้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติกาหนดให้ใช้ชื่อแผนระดับ 3 ว่าแผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่...
(พ.ศ. .... -....) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายอื่นก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดแผนลงตามลาดับชั้นของแผน
แต่ละระดั บ โดยมี ตัวชี้วั ดที่ สอดคล้ องกั นซึ่ งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มี นาคม 2562 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทา
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ
และแผนแม่บทฯ พร้อมขอความร่วมมือปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่...(พ.ศ. ....-....)”
เว้นแต่มีการระบุไว้ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ให้ใช้ชื่อเดิม
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1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะห้าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรา 9 กาหนดให้วาระเริ่มแรก ให้จัดทาเป็นแผนสามปี
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การดาเนินงาน
2.1 การดาเนินงานระดับประเทศ
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง
การดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ให้ทุกหน่วยงาน
ทบทวนแผนระดับ 3 ในความรั บผิดชอบ ให้ สอดคล้ องกับแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 พร้อมขอ
ความร่วมมือปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่.. (พ.ศ. ....- ....)” เว้นแต่มีการระบุไว้ใน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะห้าปี โดยในระยะแรกจัดทาเป็นแผน
สามปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนรายปี ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเมื่อมีการทบทวนและ
จัดทาแผนระดับ 3 และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สามารถประกาศใช้แผนดังกล่าวได้
ทันที โดยไม่จาเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งแต่หากหน่วยงานมีความจาเป็น
จะต้องนาแผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ขอให้ตรวจสอบและดาเนินการตามแนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้ง นี้ ให้หน่วยงานประกาศใช้แผนและให้นาข้อมูล ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ด้วย
2.2 การดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ยกร่างแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การสร้างการรั บรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มีรายละเอียดดังนี้
2.1) จั ดประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 3 ปี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อให้หน่วยงานนาประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไปจัดทาแผนงาน/โครงการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และรายปี และส่งให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อดาเนินการต่อไป
2.2) จัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
กาหนดคานิย าม ตัว ชี้วัด และค่า เป้าหมายที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติและแผนแม่บ ทฯ รวม 4
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ครั ้ง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ (1) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (2) การบริหารจัดการภาครัฐ (3)
ทรัพยากรเพื่อการผลิต และ (4) การพัฒนาการผลิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามลาดับ
2.3) จั ดประชุมเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ
3 ปี ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะรั ฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายต่ อรั ฐสภาให้ ทราบถึ งแนวทางการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ รั ฐบาลจะ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และ
เอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทย
มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิ จ และความสามารถในการแข่ งขั นของไทย นโยบายหลั กที่ 6 การพั ฒนาพื้ นที่ เศรษฐกิ จและ
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบาย
หลัก ที่ 10 การฟื้น ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละการรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายหลั ก ที่ 11 การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และนโยบายหลั ก ที่ 12 การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการ
ดารงชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒ นานวัตกรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา นโยบายเร่งด่วนที่ 9
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน และนโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย
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3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
คือ “ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีความสุ ข เศรษฐกิจพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง สั งคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และมีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้า นการพัฒนา
และเสริ มสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสั งคม ยุ ทธศาสตร์ ช าติด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็ นมิต รต่อสิ่ งแวดล้ อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สั งคม (4) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติด้ านการสร้ า งการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เ ป็นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้ อม และ
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้ส่ว นราชการสามารถนาไปใช้ เป็นกรอบในการดาเนินการของ
หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งให้บ รรลุเ ป้า หมายการพัฒ นาประเทศตามที ่ก าหนดไว้ใ นยุท ธศาสตร์ช าติ
ภายในปี 2580 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจานวนรวม 23 ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จานวน 16 ฉบับ ได้แ ก่ (1) ความมั่น คง (2) การต่า งประเทศ (3) การเกษตร
(5) การท่องเที่ย ว (6) พื้น ที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลังทางสังคม
(16) เศรษฐกิจฐานราก (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหาร จัดการน้าทั้งระบบ (20) การบริการ
ประชาชนแประสิ ทธิ ภาพภาครั ฐ (21) การต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
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อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้
การปฏิ รู ปประเทศ ต้ องสอดคล้ องและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกั นกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยมีป ระเด็น
ขับ เคลื ่อ นการปฏิร ูป ที่ส าคัญ สรุป ใน 6 มิต ิ ได้แ ก่ การลดความเหลื ่อ มล้ าทางสัง คม การพั ฒนา
เศรษฐกิจ การสร้ างสั งคมและชุมชนที่เข้มแข็ง การฟื้นฟูและการบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การสร้ างประสิ ทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทางานของภาครัฐ และการพัฒนา
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม แผนการปฏิรูปประเทศมีจานวน 13 ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 7 ฉบับ ได้แก่ (1) การเมือง (2) การบริห าร ราชการแผ่นดิน
(3) กฎหมาย (5) เศรษฐกิจ (6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) สาธารณสุข และ (10) พลังงาน
3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา
นาทางในการพัฒ นาประเทศ เพื่อ ให้เ กิด การบูร ณาการการพัฒ นาในทุก มิติอ ย่า งสมเหตุส มผล
มีค วามพอประมาณ และมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คม
การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่ง ต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคง
ของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสาคั ญ
ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนาไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งหมด ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่ อมล้าในสั งคม (3) ยุ ทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์
การเสริ มสร้างความมั่น คงแห่ งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ ความมั่นคั่งและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตร์
การบริห ารจัด การในภาครัฐ การป้อ งกันการทุจ ริตประพฤติมิ ช อบ และธรรมาภิบาลในสัง คมไทย
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจั ย และนวั ตกรรม (9) ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาภาค เมือง และพื้ นที่ เศรษฐกิจ และ (10)
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
3.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารง
ไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
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1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย มีความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 10 นโยบาย ได้แก่ (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) สร้างความเป็นธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ (3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (6) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่ งชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน (9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต (10) เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (11) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (12) เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร และ (16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน มีความเกี่ยวข้อง
กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 12 แผน ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษ ย์
(3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (11) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต (13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล (15) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (17) การรักษาความ
มั่นคงทางพลังงาน (18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า และ (19) การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายรัฐบาล (หลัก & เร่งด่วน)
นโยบายหลัก
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง

แผนการปฏิรปู ประเทศ
1. การเมือง
1) การกระจายอานาจ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม
5. เศรษฐกิจ
1) การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า
4,000 โครงการทั่วประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ คั่งและยั่งยืน
1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความ
สงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
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แผนแม่บทฯ
1. ความมั่นคง
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง
แผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ
3. การเกษตร
1) เกษตรอัตลักษณ์
2) เกษตรปลอดภัย
3) เกษตรชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป
5) เกษตรอัจฉริยะ
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
5. การท่องเทีย่ ว
1) การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

แผนการปฏิรปู ประเทศ
5. เศรษฐกิจ
1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2) อุตสาหกรรมการเกษตร
3) Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
4) การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
5) การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อ
การเกษตร
6) ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
3) การพัฒนาด้านพลังงาน

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
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แผนความมั่นคง
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ1) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของมนุษย์
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนการปฏิรปู ประเทศ
7) การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและ
ระบบเกษตรพันธสัญญา8) การพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน)
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรทางบก
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ
7. สาธารณสุข
1) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ
2) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม
2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
3) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2) การพัฒนาเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
1) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิ
สติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ
JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมภิ าค และนานาประเทศ

แผนความมั่นคง
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แผนแม่บทฯ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์8.
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่
1) การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
2) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
2) การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
3) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทฯ
15. พลังทางสังคม
1) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
16. เศรษฐกิจฐานราก
1) การยกระดับศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
2) การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ
ฐานราก

แผนการปฏิรปู ประเทศ
-

แผนความมั่นคง
-
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
1) พัฒนาศักยภาพการให้มีทกั ษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม
1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทฯ
2. การต่างประเทศ
1) ความร่วมมือเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรปู ประเทศ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรทางบก
2) ทรัพยากรทางน้า
3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) ความหลากหลายทางชีวภาพ
5) สิ่งแวดล้อม
10. พลังงาน
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ 6 ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทฯ

แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนความมั่นคง

6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนิน
7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไข
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
สิง่ แวดล้อม
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
16) การรักษาดุลยสภวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
ประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
1) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมภิ าค และนานาประเทศ
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18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
1) สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
4) การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตร
19. การบริหารจัดการน้าทัง้ ระบบ
1) การพัฒนาการจัดการน้าเชิง
ลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ
2) การเพิ่มผลิตภาพของน้าทั้ง
ระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทฯ
20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
1) การพัฒนาบริการประชาชน
2) การบริหารจัดการการเงิน
การคลัง
3) การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ

แผนการปฏิรปู ประเทศ
2. การบริหารราชการแผ่นดิน
1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชวี ิตประชาชน
2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
- แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต

แผนแม่บทฯ
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
1) การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
1) การพัฒนากฎหมาย

แผนความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี
3) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
3. กฎหมาย
1) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพือ่ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) มีกลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดทาและเสนอร่างกฎหมายที่มีความสาคัญ
3) มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก
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4. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
1) วิสัยทัศน์ คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน
2) พันธกิจ
(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
(2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
(3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนามาใช้ประโยชน์
(4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
อย่างสมดุล และยั่งยืน
3) เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย
(1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร
(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร
(4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เป้าหมาย
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง
(4) ความมั่นคงด้านน้าทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น
5) ตัวชี้วัด
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2
(3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
(4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าปีละ 350,000 ไร่
6) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1. เป้าหมาย
1) เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น
2) การทาประมงของไทยเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศว่า
การทาประมงของไทยไม่ได้มาจาก IUU
3) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
4) ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้น
5) ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดทาและขยายผลโครงการในพระราชดาริ
6) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
7) การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
8) เตรียมพร้อมประชากรสูงวัยในภาคเกษตรเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
9) กลุ่มประชากรภาคเกษตรที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10) เกษตรกรได้รับการคุ้มครองการทาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) จานวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น (เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่ว ม
โครงการฯ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
2) จานวนแรงงานผิดกฎหมายได้รับการแก้ไข (ร้อยละ) / การตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทา
ประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ครั้ง)
3) จานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ (ราย)
4) อัตราการเติบโตของรายได้ของเกษตรกรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
5) จานวนประชาชนที่น้อมนาโครงการในพระราชดาริไปปฏิบัติ (ราย)/จานวนประชาชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (ราย)/จานวนโครงการและพื้นที่ที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ (โครงการ)
6) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง ในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) (1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 90 และ (2) วิสาหกิจชุมชน มีผลการประเมินศักยภาพ
ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
7) อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งสถาบันเกษตรกร (เฉลี่ยร้อยละ)
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8) สัดส่วนประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจานวนประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
9) สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของเกษตรกร (debt service ratio) (ร้อยละ)
10) จานวนเกษตรกรที่ทาประกันภัยพืชผลและทาเกษตรพันธสัญญา
3. แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
o การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหา
ที่มีอยู่เดิม ทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไป
จนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
o ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการค้า มนุษ ย์ มุ่ง เน้น การวางแผนและยกระดับ วิธ ีก ารแก้ไ ข
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง
o รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ ของ
ชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอานาจอธิปไตย
สิทธิอธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกาหนด
o แก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงเฉพาะกรณี มุ่ ง ให้ ส ามารถอ านวยการ ก ากั บ การประสานงาน
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี
ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ เร่ งด่ วนต่ อความมั่ นคง การพั ฒนาประเทศ และ/หรื อการด าเนิ นการให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกาหนด ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไข
ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
o การยกระดับให้เกษตรกรเป็น ผู้ประกอบการวิส าหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และความถนั ด ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
o เสริ มสร้ างองค์ ความรู้ และพั ฒนาทั กษะให้ กั บกลุ่ มผู้ มี รายได้ น้ อย เพื่ อยกระดั บ สู่ การเป็ น
ผู้ ประกอบการธุรกิจ โดยสร้ างโอกาสและการเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจั ดการ การบริ หารจั ดการความเสี่ ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการ
ยกระดั บ เป็ น ผู้ ป ระกอบการ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นบั ญ ชี ก ารผลิ ต การควบคุ มต้ น ทุ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น
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ใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุ มทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
o ยกระดับเกษตรกรให้เป็นSmart farming ด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application
รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications วางแผนการผลิต
Precision farming และการตลาด
o ขยายผลโครงการในพระราชด าริ ก ว่ า 4,000 แห่ ง ในระดั บ พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตาบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
o ส่งเสริ มการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ
ระหว่ า งวิ สาหกิ จชุ มชนและสหกรณ์ รวมถึ งเชื่ อมโยงไปถึ งผู้ ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุน
การขยายเครือข่ายธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มี
ความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ม และ
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง
o พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ
o พัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและต่อยอด
ธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การรวมกลุ่ม
การสร้าง e-commerce platform และการสร้างกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจากมหาวิทยาลัย
และภาคเอกชน
o ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก
ที่ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่ม
ของตนให้ดียิ่งขึ้น
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรสูงวัย
o เร่ งส่ งเสริ มการเตรียมการก่อนยามสู งอายุเพื่อให้ สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ โดยการ
สร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้มี
การเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีกาลัง
มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
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เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนาความรู้ ประสบการณ์ และ
ภูมิปัญญาที่สั่งสม มาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อ
ยอดการพัฒ นาสั งคม รวมทั้งส่ งเสริมการรวมกลุ่ มของผู้สู งอายุเพื่อทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ
สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีศั กดิ์ ศรี และมีความสุ ขในการด าเนิ นชีวิ ต ในสั งคม และสามารถคงไว้ ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการ
สร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ
o ส่งเสริมการลงทุน เครื่อ งจั กร และสิ่งอานวยความสะดวกที่ทัน สมัย เพื่อช่วยให้ เกษตรกร
รายย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และจัดเก็บผลผลิตได้
o

4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน
o ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
กลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชน
และกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
หรือกิจการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอื่น ๆ
o พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุม
ทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้ เป็นข้อมูล
สาธารณะที่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้ พัฒนากลไกเพื่อทาหน้าที่รับฝากที่ดินจากเอกชนและนามา
หมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งปรับ ระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขต
ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น
o ปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น ระหว่างรัฐ กับ ประชาชนใน
ท้องถิ่น อาทิ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
o เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.)
o ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนป้องกันความเสี่ยง
และอุปสรรคต่าง ๆ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์สาหรับเป็นเครื่องมือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ
5) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริหารจัดการหนี้สิน
o บริ ห ารจั ดการหนี้ สิ น อย่างยั่งยืน โดยการสร้ างภูมิคุ้มกัน ทางการเงิน ให้ กับประชากรที่ มี
รายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และ
วินั ย ทางการเงิน การจัดทาบั ญชีครั วเรื อน นาไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลั กประกันในการลงทุน

18
พัฒนามาตรการแก้ปั ญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้ส อดคล้องกับศักยภาพ
ในการชาระหนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน
o ส่งเสริม ให้มีน วัตกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุน แหล่งทุน ให้กับเศรษฐกิจ ชุม ชน อาทิ
ตลาดทุนในการทาหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้น ให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการระดมทุนในจานวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุน
และชุมชน
o การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยปรับปรุงรูปแบบ
การตลาด ผลิตภัณฑ์การอานวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย
6) สร้างกลไกคุ้มครองการทาเกษตรกรรม
o ระบบประกัน ภัยพื ช ผล : ขยายระบบประกัน ภัยพืช ผลให้ ค รอบคลุ ม พืช เศรษฐกิจ ของ
ประเทศและพื้นที่ทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งผ่านการสนับสนุนสินเชื่อแบบมีประกันภัยจากภาครัฐ
o ระบบเกษตรพันธสัญญา : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นประโยชน์
กับทุกฝ่ายตลอดจนจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในการประกอบอาชีพ
4. แผนงานสาคัญ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
3) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
5) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
7) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
8) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
10) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
1. เป้าหมาย
1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3) เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
4) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
5) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
6) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
7) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
8) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
9) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง
10) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
11) การลงทุนภาคเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
12) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
2) มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ (เฉลี่ย
ร้อยละ)
3) จานวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GAP / เกษตรอินทรีย์ (ราย)
4) จานวนผู้เข้ารับการอบรมพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (ราย)
5) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
6) จานวนพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่ใช้ประโยชน์และได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 5 ต่อปี/จานวน
พันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่เก็บไว้ในธนาคารพันธุกรรม (สายพันธุ์)
7) มูลค่าของสินค้าเกษตรหลักที่ใช้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
8) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
9) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สาคัญต่อยอดขาย
10)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
11) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)
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3. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
o ส่ งเสริ มและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ เ กษตรอั ตลั กษณ์ พื้ น ถิ่ น ด้ ว ยการประยุ กต์ ใช้ ภู มิ ปั ญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่
ตลาดสม่าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
o สนั บสนุ นการบริ หารจั ดการฐานทรั พยากรทางเกษตรและระบบการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมทั้ งจากการลด ละ เลิ กการใช้ สารเคมี ที่ เป็ นอั นตราย ตลอดจนส่ งเสริ มการผลิ ตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้าง
ความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
o สนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่
กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
o จัดทาเขตเกษตรอินทรีย์ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร)
o พั ฒนาระบบคุ ณภาพมาตรฐานความปลอดภั ยและระบบการตรวจรั บรองคุ ณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลั บให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
o ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล
o สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญของความปลอดภัย เพื่อสุขภาวะ
และโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
o พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
o ส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดย (1) ผลักดันให้มีการนาระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบ
สมั ค รใจ ให้ เป็ น มาตรการทางกฎหมาย (สนั บสนุ นเกษตรกรด้ านเกษตรปลอดภั ย เกษตรอิ นทรี ย์ )

21
มีมาตรการตรวจสอบสินค้าอาหาร ณ ด่านนาเข้าให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิต
มากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักสากลปรับใช้เป็นกฎหมาย (2) ผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการขนส่ง
และการเก็บรักษาอาหารตลอดห่วงโซ่ (ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดาเนินการและเป็นส่วน
ที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย (3) ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน:ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจาหน่าย
อาหารปรุงสาเร็จและมีการนาไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการ Tracing (QR code)
(4) มีมาตรการดาเนินการกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเคเบิลทีวีอย่างจริ งจัง มีระบบฐานข้อมูลและนาไปใช้
เพื่อการวางแผนในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล ภาครัฐมีระบบการทางานที่มีคุณภาพ โดยนาระบบ
คุณภาพอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับสากล สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย
2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
o ส่งเสริ มการทาการตลาดผ่ านการสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
o ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
o ส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาดสิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดย
การใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตรา
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของ
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต
o สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
o สร้ า งความพร้ อ มของผู้ ป ระกอบการในการออกไปลงทุ น ในต่ า งประเทศทั้ ง ในด้ า นองค์
ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับ
สินค้าและบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการ
ชายแดน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก
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พัฒ นาการเข้าถึงตลาดสาหรับเกษตรกรทุกระดับ ผ่ านการเข้าถึงข้อมูล ของตลาดด้ว ย
เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ขยายระบบความร่วมมือของสหกรณ์ เครือข่ายชุมชน และตลาดประมูล
o ส่ ง เสริ ม การแพทย์ แ ผนไทยและสมุ น ไพรไทยเพื่ อ เศรษฐกิ จ จั ด ตั้ ง ตลาดกลางวั ต ถุ ดิ บ
สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร
o พัฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศ และการเฝ้ าระวังและเตือนภัยสิ น ค้าเกษตร ส่งเสริ มให้ มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูล
อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้ อมูลมูลค่า
สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพ
ราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงอาหาร โดยกาหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารอง
อาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้ เกษตรกรและผู้ ใช้
ประโยชน์ ส ามารถเข้าถึ งข้อมูล ได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ว ยงานที่มีประสิ ทธิภ าพ
วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
o พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data)
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการตลาด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ที่มีมาตรฐานและครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร (Big Data Analytics) พัฒนาสร้าง
แพลตฟอร์มสาหรับเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลใน
รูปแบบ Website และ Mobile Application เพื่อให้หน่วยงานและเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูล Big Data ได้ง่าย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลและยกระดับ
ความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ใช้ข้อมูลเกษตร ให้สามารถเชื่อมโยงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
o

3) เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร
o ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิส าหกิจชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
o สร้ างอัต ลั กษณ์ห รื อน าเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิ ดให้ กับสิ น ค้า รวมทั้งการสร้ าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยว
และบริการ และส่งเสริมการบริโภค สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออก
ไปยังตลาดโลก
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ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมใน
แต่ละพื้นที่มุ่งแปรรู ปเพื่อป้ อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร สิ นค้าประเภทโภชนาเภสั ช
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
o ส่ งเสริ มการพั ฒนาและใช้ วัตถุ ดิ บและผลิ ตผลทางการเกษตรที่เชื่ อมโยงไปสู่ กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
o ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
o สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลั งการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
o สนับสนุนการให้บริการหลังการเก็บเกี่ยวสาหรับเกษตรกรรายย่อยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของกระบวนการผลิต ผ่านกระบวนทาให้เย็น การทาความสะอาด การคัดแยก และการบรรจุภัณฑ์
o วิจั ยพั ฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมสนั บสนุ นภาคเกษตร สนั บสนุ นและส่ งเสริ มการวิจั ย
พื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์
เรี ย นรู้ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรในท้ องถิ่ น เพื่ อพั ฒ นาการผลิ ตและยกระดั บเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
o สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า
ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุ มชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและ
มูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
o
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงชุมชน และการท่องเที่ยว
มูลค่าสูง เช่น ท่องเที่ยวทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เป็นต้น
o

4) ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model
o สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรชี ว ภาพ พั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
o ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก
ฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้ เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทาง
การเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o ผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสนับสนุน
การจัดทาแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของประเทศ สร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิต
และบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน้า กลางน้า ปลายน้า รวมถึงในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภคใน
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร ประมง ท่องเที่ยว โดยกลไกประชารัฐ
o เพิ่ม ประสิทธิภ าพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรัก ษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนามา
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนาไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
o สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทาการเกษตร
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทาการเกษตร
ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมอย่ างยั่ งยื น สนั บสนุ นให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อท้ องถิ่ นในพื้นที่ มีบทบาท
ดาเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแ ลโภชนาการของประชาชนในทุก
ช่ว งวัย สร้ างเสถีย รภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้ ส ามารถเข้าถึงอาหารอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร
และอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ
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5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอดรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ
o อานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติก ส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการค้าและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสีย
ระหว่างการขนส่งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บ
รวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
o พัฒ นาสิ่ ง อานวยความสะดวกและศูน ย์ บริ การโลจิ ส ติ กส์ ในรู ปแบบต่ าง ๆ ที่ส อดรั บกั บ
ความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหาร
จัดการขนส่ง ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนพัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
o พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สาคัญ เพื่อให้ สามารถ
ทางานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับ
ความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
o พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่ งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และวั ฒนธรรมเชิ งนิ เวศ
และอนุรั กษ์ เชิงสุ ขภาพ แหล่ งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่ งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
o พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์
ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไป
ยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
o พัฒ นาศูน ย์กลางการแปรรู ปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิ ตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกร
รายย่อยให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
o พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ามันปาล์มใน
พื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
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ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และ
ป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
o รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้น บ้านและพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวชั้น นาแห่ งใหม่กับแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดามัน และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
o ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกในการลงทุ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศโดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้ นที่ และ
พัฒนาด่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน
o ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนา
ต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อน
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มี
ความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
o เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
o พัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการพัฒนา Cluster และ Hub
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่คลั สเตอร์ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร
เศรษฐกิจชีวภาพ และศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการในภูมิภาคและสาธารณสุข และการศึกษา
o

4. แผนงานสาคัญ
1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเกษตร
1. เป้าหมาย
1) มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัย
ต่อยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
2) สถาบันเกษตรกรมีการใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้น
3) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร/
อัตราการขยายตัวของงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร
2) จานวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
3) จานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2563)/มูลค่าสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะ (ร้อยละ) (ปี 2564-2565)
4) อัตราการขยายตัวของผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงอัจฉริยะ
3. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
o พัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้ านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จาเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้ ง แนวทางการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้ก รอบเงื่ อ นไข
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ลิ ข สิ ท ธิ์ การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาและภาคเอกช น โดยบู ร ณาการ
ความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อทางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ประเด็น ที่มุ่งเน้ น ได้แก่ เทคโนโลยี ที่ช่วยให้เกิดการรับส่ งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น
เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและ
ควบคุมให้สามารถทาหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อทา
หน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
o ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี
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ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับ
การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ในอนาคต ตอบสนองความต้อ งการของประเทศได้อย่า งทันท่ว งทีและ
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง
และมี ผ ลการวิ จั ย ตามความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
o การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติให้
เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
o จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร (Centre of Excellence) และเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
2) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและนาไปสู่การ
ผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
o พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่ งเสริมการวิจั ย พัฒนา และประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ
การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสั ตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิ ต การพยากรณ์อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
o พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานและเทคโนโลยี ฐ าน โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นาและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมในการพั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานและเทคโนโลยี ฐ าน เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
การแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นยา
(Precision agriculture)
o ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยา เกษตรในร่ม และเกษตร
แนวตั้งเพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
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คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ
o พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจั ด การภาคเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง องค์ ค วามรู้ ด้ า นการผลิ ต และ
การตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
o สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุ นให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมู ลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด
และทดแทนการผลิตดั้งเดิม
4. แผนงานสาคัญ
1) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
2) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
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กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1. เป้าหมาย
1) ระดับความมั่นคงด้านน้าสาหรับการเกษตร / ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น
2) ผลิตภาพจากการใช้น้าของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
3) การผลิตของภาคเกษตรมีความยั่งยืน
4) ความยั่งยืนของภาคเกษตร
5) คุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น และแหล่ ง น้ าทะเลมี คุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ ประเภทการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร
6) คุณภาพอากาศ อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
7) การจั ด การขยะมู ล ฝอย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของเสี ย อั น ตราย สารเคมี ใ นภาคเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
8) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
9) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยลดลง
10) ภาคเกษตรไทยสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศไทย
11) ภาคเกษตรไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติเกี่ยวกับด้านการเกษตร
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) พื้นที่รับการบรรเทาอุทกภัย
2) พื้นที่รับประโยชน์ที่สร้างใหม่
3) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (การอุดหนุนการเกษตร การควบคุมสาร
กาจัดศัตรูพืช)
4) พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนที่ความเหมาะสม
ทางการเกษตร
5) คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย
6) คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เกษตรเป้าหมายทั้งหมด)
7) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
8) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ที่เกี่ยวข้อง
9) จานวนการจัดฝึกอบรม (ครั้ง)/ปริมาณก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร (ร้อยละ)
10) วัดความสอดคล้องในระดับความร่วมมือตามพันธกรณีด้านการเกษตร/จานวนความร่วมมือ/
ผลสาเร็จของโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือ/มูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเจรจาเปิดตลาด
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11) ระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเกษตรภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ
3. แนวทางการพัฒนา
1) การจัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
o จัดระบบการจั ดการน้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจั ดการภัย พิบัติจ ากน้ าในภาวะวิกฤติ
ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการ ให้อยู่ในขอบเขต
ที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละ
พื้นที่และลุ่มน้า
o การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ น้ าท่ ว มตามฤดู ก าล โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ ก ษตรกรปรั บ เปลี่ ย น
แผนการผลิตและจัดทาปฏิทินการเพาะปลูกพืช ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริม
ในช่วงที่เกิดน้าท่วมตามฤดูกาล ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้าประจาไร่นา เพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม
และเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
o เพิ่มผลิ ตภาพของการใช้น้ า โดยการใช้น้ าอย่า งมีคุณค่ า การใช้น้ าซ้า การน าน้ ากลั บมา
ใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้าทุกภาคส่วน พร้อมเพิ่มการเก็บกักน้าในพื้นที่
o จัดการบริหารน้าเชิงลุ่มน้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) จัดการให้มีการจัดหาและ
ใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทัน การณ์ และสร้างความเป็นธรรม (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้า การ
กาหนดโควตาน้าที่จาเป็นและเป็นธรรม (3) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้าในพื้นที่ (4)
การเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ
(5) การหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ (6) การดาเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและ
การอนุ รักษ์อย่างรู้คุณค่า (7) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
o จั ด การน้ าเพื่ อ การพั ฒ นา โดยจั ด ให้ มี น้ าอย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ การพั ฒ นาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว ภายในพื้นที่สาหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่เกษตรน้าฝน เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) ทบทวนระบบ
น้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (2) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า (3) กาหนด
สัดส่วนการใช้น้าในแต่ละภาคส่วน (4) มีระบบการขออนุญาตใช้น้าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความสาคัญ
และผลิตภาพการใช้น้า และ (5) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
o การขยายผลความสาเร็จด้านการบริหารจัดการน้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
โดยสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน และผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการ
ดาเนินงาน ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยายผลความสาเร็จที่ชัดเจน
o จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน
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ขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้
น้าภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ
ในระดับชุมชนทั้งบนดินและใต้ดิน
o

2) การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร
o อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสาคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มี
คุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ป ระโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
ในระดับ ท้อ งถิ่น รวมถึงพัฒ นาและบัง คับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม การทางาน
บูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
o ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่ ทบทวนและปรับปรุง
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ และนาเสนอเข้าสู่การพิจารณาและ
บังคับใช้ตามขั้นตอน ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทาแผนการวิจัยและ
สนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กาหนดกลไกและแนวทางการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์
o ปฏิรูป ระบบข้อมูล ความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศเพื่อ การอนุรัก ษ์ คุ้ม ครอง
ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม โดยจัดทาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลาดับ
ความสาคัญสูง และที่มีความสาคัญต่อประเทศเป็น 2 กลุ่ม พร้อมจัดทารายละเอียดในแต่ล ะชนิดที่
ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ (1) ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
เป็นชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีลาดับความสาคัญสูงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และ (2) ชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุ์ที่มีความสาคัญควรปกปักรักษาไว้จาก
การเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก โดยเฉพาะต่างชาติ
o จั ดทาระบบบัญชี ร ายการทรั พยากรความหลากหลายทางชีว ภาพ ทรั พ ยากรพั น ธุกรรม
ที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดตั้งธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม จัดตั้งธนาคารพันธุกรรม
สัตว์ และจัดตั้งดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล
o ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ให้ครบทุกตาบลทั่วประเทศให้เกิด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาและแนวทางประชารัฐ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค ยกระดับ
กลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคีภายใต้โครงการ อพ.สธ. ขึ้นเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ตาบล บูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
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ครอบคลุมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้
ผู้เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อสู่ระดับจังหวัดและประเทศ
o ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ป ระโยชน์ ความหลากหลายทางชี วภาพ โดยการทางานของคนสามวั ย (ผู้ สู งอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน
วัยทางาน และเยาวชน)
o ด าเนิ น การศึ ก ษาและก าหนดพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การปลู ก ไม้ โ ตเร็ ว โดยก าหนด
เป้าหมายในระยะแรกจากพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเดิมและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก สนับสนุนการ
ตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
3) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง และปศุสัตว์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุล
และยั่งยืน
o พัฒ นาเมื องขนาดกลางให้ เป็ น เมืองน่ าอยู่ที่ เป็น ศูน ย์ กลางทางเศรษฐกิจ สั งคมและการ
บริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจาย
ความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
โดยสร้ างเครือข่ายการพัฒ นาเศรษฐกิจระดับภาค โดยพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐาน
เศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ อาทิ เกษตรกรรม อุต สาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่ องเที่ยว เพื่อ สร้า ง
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานทาต่างถิ่น
และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่โดยรอบ
o จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง โดยการจัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การพัฒนา
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกเศรษฐศาสตร์ในการ
พัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชมแบบครบวงจรและตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกรพร้อม
กับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน
o การสนั บสนุ นการเกษตรแบบโซนนิ่ ง ก าหนดพื้ นที่ ทางการเกษตร (Agricultural zoning)
ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ อากาศ พร้อมกับพัฒนาแผนที่ทางการเกษตร (Agri Map)
ที่สามารถนาเสนอรูปแบบของการทาการเกษตรและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้
o การปรั บ คุ ณ ภาพดิ น โดยด าเนิ น การแก้ ปั ญหาเรื่ อ งคุ ณ ภาพดิ น และช่ ว ยเกษตรกรปรั บ
คุณภาพดินในพื้นที่ทั่วประเทศ
o จัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลคุณภาพเหมาะสม
กับ ประเภทการใช้ป ระโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง การลดและ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้า
o จั ด การคุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง และความสั่ น สะเทื อน โดยมี แ นวทางและเป้า หมาย การ
บริห ารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดในเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
คุณภาพอากาศและเสียง กาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหา

34
มลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝ้า
ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง
o จัดการขยะมูล ฝอย มูล ฝอยติดเชื้อ ของเสี ยอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล โดยกาหนดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงาน การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการ
บาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการถูกต้องตาม
หลักวิชาการกาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ตลอดจนการสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน
และตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ
o จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จากัดการใช้สารเคมี
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช สาหรับ
การท าการเกษตรทุ ก ประเภทเพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นของสารเคมี ป้ อ งกั น และก าจั ด ศั ต รู พื ช ใน
สิ่งแวดล้ อม ในรู ป แบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้ มี
ข้อกาหนดสาหรับการทาเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตร
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าใต้ดิน แม่น้า ลาคลอง แหล่งน้าทะเล การชะล้างและตกค้างในดิน รวมทั้ง
การฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และผู้ใช้สารเคมีใน
การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
o ลด/เลิ กการใช้ส ารเคมีเพื่อ การเกษตรที่ส่ งผลกระทบต่อ สุ ขภาพประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยยกเลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ (1) อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนดให้
ยกเลิก (2) มีหลักฐาน เชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลสารทดแทนหรือสารชีวภาพทางเลือกสาหรับสารเคมีที่ได้รับการ
ยกเลิก/ควบคุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
ที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและจริงจังสาหรับเกษตรกร
o ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบ
ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
o ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม )
มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาประมงอย่างสมดุลและยั่งยืน
o ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ที่สาคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ สร้างองค์ความรู้ ระบบ
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ติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล
o พัฒ นาและเพิ่ม สั ด ส่ ว นกิจ กรรมทางทะเลที่ เ ป็น มิต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม ควบคุม และยกเลิ ก
เครื่ องมือประมงที่ทาลายล้ าง และป้ องกันไม่ให้ เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศเข้ามาทาการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล
ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ
มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง
มูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
o การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) การอนุรักษ์ปะการัง
อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
5) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
o ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กาหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลาง ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีประโยชน์ร่วม การจัดการของ
เสีย และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
o ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิ อากาศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยาและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดทาแผนรายสาขาและรายพื้นที่ และมีการดาเนินการและติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
o ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก
ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกาหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติด
ฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการ
เพื่อจากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืน
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6) ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
o ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศไทยขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมความมั่ นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้า และอาหารเสริมสร้าง
ความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และ
แหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
o เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี
ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
o เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
o ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความตกลง
กับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่ ว นร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่
สาคัญหรือที่ส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทย มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่าง
บูรณาการในประเด็นที่เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย การแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีด
ความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศที่สาคัญ
4. แผนงานสาคัญ
1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) แผนงานยุ ทธศาสตร์ เพื่อ สนั บ สนุ นด้านการสร้างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็น มิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
4) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
5) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
7) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1. เป้าหมาย
1) ป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น (จานวนงานบริการ)
3) บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
4) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
5) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว
6) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
7) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
8) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยึดค่านิยมในการทางานเพื่อเกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับ การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
2. ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2) จ านวนกระบวนงานและบริ ก ารของส่ ว นราชการในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4) จานวนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
5) ร้อยละของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีระดับ Digital Government
Maturity Model ไม่ต่ากว่าระดับที่ 2 / ร้อยละของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ารับ
การประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
6) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
7) จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
8) ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร/สัดส่วน
ข้าราชการที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
9) จานวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนา
กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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3. แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนากลไกการดาเนินงานของภาครัฐ
o ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์ /ยุทธวิธีในการ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่
การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
o พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ผู้ ป ระกอบการและภาคธุรกิจ โดยภาครั ฐจัดสรรรูปแบบบริการให้ มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง
อานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
o พัฒ นาการให้บ ริก ารภาครัฐ ผ่า นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใ ช้ตั้ง แต่ต้น จนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
o ปรับวิธีการทางาน จาก“การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า
และได้ม าตรฐานสากล โดยเปลี่ ย นจากการท างานด้ ว ยมือ เป็ นการท างานบนระบบดิจิ ทั ล ทั้ งหมด
เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนา
บริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงาน
ของภาครัฐได้อย่างสะดวกทันสถานการณ์
o พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารที่ ก ระทบต่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
o ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษา
แก่ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
o ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and
Cheaper) ปรับ ปรุงกระบวนการขออนุมัติ /อนุญาตจากภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ประชาชน
จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม โดยจัดให้มีศูนย์บ ริการร่วม
ในระดับกระทรวงและจังหวัด ที่รองรับการขอรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดได้แบบเบ็ดเสร็จ
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ณ จุดเดียว สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ (Incentives)
ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการ
ให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น
o กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผล
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ
ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติโดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนาไปสู่การปรับแนวทาง
การดาเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติด ตามประเมิน ผล และจัด ให้มีก ารรายงานการติด ตามประเมิน ผลในการบรรลุเ ป้า หมาย
ต่อ สาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
o จั ด ท างบประมาณตอบสนองต่ อ เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ พื่ อ ให้ ง บประมาณเป็ น
เครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจ
พื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดาเนินการได้
ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติ อย่างยั่งยืน
2) การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ
o เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนา
ในการดาเนินภารกิจที่สาคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการ
สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดาเนินการ
ในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้าซ้อน การวิเคราะห์
และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติ การถ่ายโอนภารกิจให้
ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการและการทางานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้ง
จัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดาเนินภารกิจของภาครัฐ
ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้ง
การกาหนดกฎระเบีย บที่ไม่เป็ นอุป สรรคต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้ องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
o พั ฒนาหน่ วยงานภาครั ฐให้ เป็ น “ภาครั ฐทั นสมั ย เปิ ดกว้ าง เป็ นองค์ กรขี ดสมรรถนะสู ง ”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อม
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ในการปฏิบั ติ งานที่มีค วามหลากหลายซับซ้ อนและทั นการเปลี่ ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนา นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและ
ข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ
o ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการจั ดโครงสร้ างองค์ การและออกแบบระบบการบริ หารงานใหม่ ให้ มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เน้นทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน
o ปฏิ รู ป บทบาทงานพั ฒ นาการเกษตร ด าเนิ น การมอบหมายหน่ ว ยงานท าหน้ า ที่ ป รั บ
โครงสร้ า งงานพั ฒ นาการเกษตร ด าเนิ น การโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนั บ สนุ น โดย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลั งงาน และกระทรวงสาธารณสุ ข กาหนด
บทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (การเข้าถึงตลาด
และการให้บริการหลังการเก็บเกี่ยว) โดยต้องมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาและงาน
นวัตกรรม จากข้อเสนอโครงการจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
o นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ พัฒนาหรือนาระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับทางานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนา หรือนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐาน
ของหน่วยงานเช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร เป็นต้น
o บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงพัฒนา
การจัดทา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ จัดทาชุดข้อมูลสาคัญของหน่วยงาน
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เชื่อมโยงข้อมูลสาคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
o สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการประชาชน
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กาหนดให้มี “กลุ่มงานสารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
o ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติ
บุคคลของกรม โดยดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ การจัดระบบบริหารงานและ
โครงสร้ างส่ ว นราชการในภูมิภ าค ปรับ ปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการให้ส อดคล้ องกับการ
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ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
ได้แก่ การให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร
o การพัฒ นาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรู ปแบบใหม่ (Sandbox) การแก้ไขพื้น ที่ป่าและ
การใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริห ารจัดการ จัดตั้ง “คณะกรรมการกากับดูแลเชิง
นโยบาย” (Steering Committee) ปรับระบบการผลิตการเกษตร ฯลฯ
o ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใส มุ่ ง เน้ น การสร้ า งนวั ต กรรมและมาตรการในการต่ อ ต้ า น
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
o ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิ จในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต รวมถึงการสร้างความ
โปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์
กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจัด ซื้ อ จั ดจ้ า งและการด าเนิ น การภาครั ฐ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวั ง และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว
o ส่งเสริ มการปฏิบัติหน้ าที่ของข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
o ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหาร
กาลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลัก
ระบบคุณ ธรรม ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงกลไกการวางแผนก าลั ง คน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา
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การคัดเลือก การแต่ งตั้งเพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ
ในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
o เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริห ารงานบุคคลในภาครั ฐให้ เป็น ไปตามระบบคุณธรรม
อย่ างแท้จ ริ ง โดยการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ มีคุณ ธรรมจริย ธรรมและ
จิตสานึกสาธารณะ มีร ะบบบริหารจัดการและพัฒ นาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผล
และเลื่อนระดับตาแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การ
สร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
การสร้ างกลไกให้บุ คลากรภาครัฐ สามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของ
ภาครั ฐ รวมถึ งการพัฒ นาระบบการจ้ างงานบุ คลากรภาครัฐ ทุก ประเภทให้ มีรู ปแบบที่ห ลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมี
มาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยไม่ให้เกิดความเหลื่ อมล้าของค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
o พัฒนาบุคลากรภาครั ฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสู ง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรั บตัวให้ ทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลง มีระบบการพัฒ นาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้ มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ส าม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานใน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมี
สานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคกล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืด
หยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
o สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้
ผู้นาและผู้บริหารภาครั ฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนาหน่วยงาน และ
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด
ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและ
ต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดให้ ตนเองมีความเป็ น ผู้ ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้ มีส มรรถนะที่จาเป็น และ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
o พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และนาเสนอ
ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
กาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับ
การเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคนใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
o จั ดก าลั งคนให้ สอดคล้ องกั บความจ าเป็ นในการบริ การสาธารณะที่ ส าคั ญ และขั บเคลื่ อน
ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
4) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
o พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่
ทุกลาดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมั ย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จาเป็นหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ
เพื่อรองรั บการพัฒ นาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและ
เอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา
ที่กาหนด
o มีวิธีก ารบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดาเนิน การให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลาดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของภาครัฐ
ที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศการให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ
o พัฒ นาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
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ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมในกระบวนการกฎหมาย สนั บ สนุ น การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่ม
ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
o กาหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และ
การท่องเที่ยว และบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย (1) พิจารณา
เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การบริห ารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิต การเกษตรที่มั่นคง รวมถึงการกาหนด
เขตการใช้พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทาการเกษตรอย่างมีระบบ และเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของภาคการเกษตร และ (2) พิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ผังเมือง เพื่อกาหนดให้สามารถจัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผล
ทางการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
o ปรับปรุงกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้นมีความสมบูรณ์ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
และมีคาอธิบายและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย
o มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายที่มีความสาคัญและจัดให้
มีกลไกช่ว ยเหลื อ ประชาชนในการจั ดทาและเสนอร่า งกฎหมาย รวมทั้ง การให้ ความช่ว ยเหลื อ ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมาย ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาและการเสนอ
กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐจัดให้มีกลไกสาหรับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง รวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความ กฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
o

4. แผนงานสาคัญ
1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
3) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ กับแผนปฏิบัติราชการของ กษ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
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แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)
1) วิสัยทัศน์
3) เป้าหมาย

คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง
(4) ความมั่นคงด้านน้่าทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคง
ในอาชีพเกษตรกรรม
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและ
เกษตรกรสูงวัย
4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและการบริหารจัดการที่ดิน
5) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
บริหารจัดการหนี้สิน
6) สร้างกลไกคุ้มครองการท่าเกษตรกรรม

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า
2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3) เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร
4) ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาค
เกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model
5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาค อุตสาหกรรม
และภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร ที่สอดรับกับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

แผนงาน
1) บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
3) ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
5) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
7) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
8) บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
9) บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
10) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน
1) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
2) บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3) บู ร ณาการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
4) บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5) บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
6) บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7) บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 5

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ่านวย
ความสะดวกด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม
2) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และ
นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
และน่าไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อ สนับสนุนเทคโนโลยี
เกษตรแม่นย่า (Precision agriculture)

แนวทางการพัฒนา
1) การจัดการทรัพยากรน้่าอย่างสมดุล
ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
2) การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร
3) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง และปศุสตั ว์
เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่าประมง
อย่างสมดุลและยั่งยืน
5) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
6) ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนากลไกการ
ด่าเนินงานของภาครัฐ
2) การพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐ
3) พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
ก่าลังคนภาครัฐ
4) ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้านการเกษตร

แผนงาน
1) ยุทธศาสตร์การวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน)
2) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนงาน
1) บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า
2) พื้ นฐานด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
4) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
6) บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
7) บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8) ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนงาน
1) พื้ นฐานพื้ นฐานด้ า นการ
สร้ า งความสามารถในการ
แข่งขัน
2) พื้นฐานด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
3) ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
4) บุคลากรภาครัฐ
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สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

2) เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565
4) ตัวชี้วัด
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2
(3) เกษตรกรทีม่ ีรายได้ตา่ กว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
(4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ตา่ กว่าปีละ 350,000 ไร่

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย : เกษตรกรผู้ยากจน/มี
รายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
รายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จานวนเกษตรกรผู้
ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีรายได้เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60)

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภายใต้ (ตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

4,750

4,900

5,200

ราย

22.5248

41.7000

34.5187

กข.

2. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ด้านพืช)

8,170

8,170

8,170

ราย

18.0874

22.2480

22.9154

กสก.

3 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ด้านพืช)
4. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ด้านพืช) (ปรับปรุงนาร้าง)

459/-/-

489/-/-

510/-/-

24.1412

27.0236

34.0000

วก.

12,666

15,000

15,000

ราย/แปลง/
แปลง
ไร่

16.4658

26.2800

26.2800

พด.

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,910

2,910

2,910

ราย

23.4156

39.2500

39.2500

กป.

6. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1,000

2,400

2,400

ราย

22.0726

68.4619

78.7312

ปศ.

7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กิจกรรม : พัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์สู่
อุตสาหกรรมฮาลาล) *

-

1
200

แห่ง
ราย

44.7382

51.4490

ปศ.
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8. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

400

3,017

3,017

ราย

15.1921

16.9129

16.9129

สป.กษ.

9. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

9,000

9,000

9,000

ราย

17.8020

17.8020

17.8020

ตส.

1. ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
2. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานในพื้นที่
สวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา

900
1

900
1

900
1

ราย
รูปแบบ

1.5000

0.9205
1.5000

0.9205
1.5000

กยท.
วก.

3. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสานใน
พื้นที่สวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 1. ส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานในพื้นที่สวน
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ยางพารา/สวนปาล์มน้ามัน

330

-

-

ราย

1.8925

-

-

กสก.

200

200

200

ราย

-

0.2499

0.2499

กยท.

4,000/
10

-

-

ราย/
แห่ง

-

-

-

กป.

แนวทางการพัฒนา : 1.
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงแก่เกษตรกร
บริหารจัดการแหล่งน้าสาธารณะในพื้นที่ *

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่ นคง
แผนแม่บท 1 ประเด็นความมั่ นคง
แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงาน
แก้ไขและป้องกันปัญหา
3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
12) รักษาความมั่ นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
15) แก้ไขปัญหาความมั่ นคงเฉพาะกรณี มุ่ งให้สามารถ
อานวยการ กากับการประสานงาน ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่ นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ งคั่งและยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่ นคง
ภายใน
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

-

นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่ นคง
ภายใน
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

144/50,000 150/50,000 150/50,000 ครั้ง/ราย

16.4000

67.3563

67.3563

กป.

448.2258

1433.4500

1342.2000

กป.

เป้าหมาย : การทาประมงของไทย
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศว่าการทาประมงของไทย
ไม่ได้มาจาก IUU
ตัวชี้วัด :
1) จานวนแรงงานผิดกฎหมาย
ได้รับการแก้ไข (ร้อยละ)
2) การตรวจติดตามและเฝ้าระวัง
การทาประมงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน (ครั้ง)

แนวทางการพัฒนา : 1.
1. โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกัน 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทาประมง
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ ผิดกฎหมาย
ความมั่นคง

250,000

300,000

300,000

ครั้ง

เป้าหมาย : วิสาหกิจการเกษตร
จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็ก
และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ

แนวทางการพัฒนา : 1.
1. เพิ่มประสิทธิภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร *
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสหกรณ์
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ บริการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2) โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่
มาตรฐาน

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

3) โครงการยกระดับศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
สหกรณ์รถยนต์โดยสาร

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.

2. ประกวดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ *
3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึง
เงินทุน *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.

4. พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานกลุ่มเกษตรกร *
5. ยกระดับคุณภาพกลุ่มเกษตรกร *
6. กากับ ดูแลและคุ้มครองระบบสหกรณ์ *
7. เพิ่มพูนศักยภาพทางธุรกิจ สกต. ธกส. *
8. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรให้เป็น
องค์กรหลักระดับอาเภอ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.
กสส.
กสส.
กสส.

9. เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและ
จัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

10. ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและ
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งชัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 2 เกษตรชีวภาพ
1) การยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green
(BCG) Economy]
5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

(BCG) Economy]
5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมาย : ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเกษตรกรราย
ย่อยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของ
รายได้ของเกษตรกรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา : 1.
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

11. ขับเคลื่อนสหกรณ์ในโครงการฯ อย่างยั่งยืน
(บันได 7 ขั้น) *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

12. สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นา
สมาชิก *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

882
/26,460

-

-

ศูนย์/ราย

239.5624

893.1030

919.8961

กสก.

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

882
/88,200

882
/88,200

882
/88,200

ศูนย์/ราย

33.6170

199.6018

199.6018

กป.

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

882
/8,820

882
/8,820

882
/8,820

แห่ง/ราย

22.6771

76.9094

88.4458

ปศ.

4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

882

882

882

ศูนย์

8.7318

29.9880

29.9880

พด.

5. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
ประจาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ให้สามารถปฏิบัติการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง ถ่ายทอดการใช้ Application กระดาน
เศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่
ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตรายแปลง

882

882

882

ศูนย์

13.5059

15.0394

15.2394

สศก.

6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

140

140

140

ศูนย์

6.3560

13.8226

14.5137

ส.ป.ก.

7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

882

882

882

ราย

29.6601

29.6601

29.6601

ตส.

8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

1,000

-

-

ราย

7.0097

11.0000

12.0000

มม.

9. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการสหกรณ์ *

-

-

-

แห่ง

-

-

-

กสส.

10. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม)

15,000

16,000

16,000

ราย

22.5000

22.5000

22.5000

วก.

11. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (จัดทาแปลงต้นแบบ)

1,000

1,000

1,000

ไร่

15.0000

15.0000

15.0000

วก.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ส่งเสริม Smart famer และ Precision
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ
เกษตรกรในสินค้าเกษตรสาคัญ
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาการประมงให้เกิดความ
ยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาการประมงให้เกิดความ
ยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2564
2565

12. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ติดตามให้คาแนะนา)

500

500

500

ศูนย์

2.5000

2.5000

2.5000

วก.

13. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

17,640

22,505

22,505

ราย

40.7106

109.5708

112.8579

กสก.

14.พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart
Farmer

4,865

ราย

21.3972

15. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

15,000

20,000

15,000

ราย

21.6400

46.3606

34.7705

กป.

16. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

7,100

15,000

17,000

ราย

8.0856

30.9007

35.5358

ปศ.

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร (flagship 15
เร่งด่วน)

1,000

2,500

3,000

ราย

9.6947

22.2980

21.0000

ปศ.

18. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) (กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องใน
เขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer))

3,500

5,000

5,000

ราย

21.8393

72.7549

76.3926

ส.ป.ก.

19. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) (กิจกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่)

1,200

1,200

1,200

ราย

8.3884

35.6767

37.4605

ส.ป.ก.

20. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

2,000

2,200

2,500

ราย

8.0396

24.0000

26.0000

มม.

21. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) (ชาวนารุ่นใหม่ ชาวนาอาสา โรงเรียนข้าว
และชาวนา)

33,007

13,000

14,500

ราย

35.4550

326.2900

326.2900

กข.

-

-

-

ราย

23 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ )

2,310

-

-

ราย

24. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านประมง)

70,000

75,040

75,040

ราย

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

-

หน่วยงาน

กสก.

-

-

กสส.

20.2980

-

-

กสก.

50.6835

79.5900

79.5900

กป.
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22. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Member) *

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

2563

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

210,000/
52,500

210,000/
52,500

210,000/
52,500

ราย/ไร่

54.3209

26. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ )

3,510

-

-

ราย

6.3302

27. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษคร (กิจกรรม
สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่)

20,000

20,000

20,000

ราย

28. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ )

4,533

4,533

-

29. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ )

9,261

-

-

2,500/500 2,100/510 2,200/520

173.3542

199.3574

หน่วยงาน

ปศ.

-

-

กสส.

31.6000

31.6000

31.6000

พด.

ราย

8.6380

9.0000

-

มม.

ราย

5.7500

-

-

กข.

ไร่/ราย

7.5278

7.603

7.679

วก.

31. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (อบรม
การจัดทาบัญชี)

30,000

30,000

30,000

ราย

13.3200

13.3200

13.3200

ตส.

32. ยกระดับอาชีพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี

40,000

40,000

40,000

ราย

28.8900

28.8900

28.8900

ตส.

33. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน)

4,500

4,700

4,700

ราย

15.1210

50.3574

52.8752

ส.ป.ก.

34. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

3,000

3,000

3,000

ราย

4.6000

7.8280

8.0628

กสก.

35. โครงการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้ง
ในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรม พัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปหัตถกรรม)

1,160

1,160

1,160

ราย

112.1491

147.5688

154.9472

ส.ป.ก.
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25. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ )

30. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ )

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2564
2565

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

36. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
(เกษตรกรรมยั่งยืน)

12,300

12,300

12,300

ราย

49.7612

49.7612

49.7612

สป.กษ.

37. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
38. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
(เกษตรกรรมทางเลือก)

210,000
2,310

210,000
-

210,000
-

ราย
ราย

6.3445
6.6685

6.5000
-

6.5000
-

สป.กษ.
กสก.

-

-

ราย/ไร่

14.2946

-

-

กสส.

2,520

2,520

ราย

4.9140

7.0000

7.0000

กป.

10.2200

12.2500

กป.

39. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
1,500/7,500
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (เกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
40. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
2,520
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (พันธุ์ปลา
คุณภาพ)
41. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

2,400

3,000

3,000

ราย

7.0068

42. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (การ
พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร )

17,110

-

-

ราย

15.1145

-

-

กสส.

43. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (ส่งเสริม
ปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกร)

10,000

-

-

ราย

4.8416

-

-

กสส.

44. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

-/1,000

-

-

แห่ง/ราย

2.9432

-

-

กสส.

45. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรม
การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสม
เอง)

40,000

40,000

40,000

ราย

6.0000

6.0000

6.0000

พด.

46. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร (กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว)

70

-

-

กลุ่ม

22.5450

-

-

กข.

47. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
เกษตร (กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่)

1,080

1,080

1,080

ราย

15.5185

15.5185

15.5185

พด.
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หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2564
2565

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

หน่วยนับ

20

40

40

กลุ่ม

49. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร *

-

60

60

แปลง

17,640
15,800

-

-

ราย
ราย

5,337

-

-

คน

-

-

-

-

200

-

-

ราย

6. โครงการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร *

-

-

-

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

5,830

6,204

6,204

ราย

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเชิงพาณิชย์ (ปลาช่อน ปลาสลิด)

200

200

200

แนวทางการพัฒนา : 1.
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม

1. โครงการเสริมสร้างการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อ
การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

85,000

85,000

2. โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจ
พอเพียง

9,625

3. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ *
4. โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชดาริ
5. อานวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

22.0000

22.0000

มม.

9.5924

11.0312

ปศ.

17.0096
26.0219
455.4657

-

-

กสก.
กสก.
กสก.

11.0874

-

-

กสก.

4.0000

-

-

กสก.

-

2.8810

2.8810

สศก.

19.7465

88.6254

92.8986

ส.ป.ก.

ราย

2.3326

15.6600

15.6600

กป.

85,000

ราย

20.6825

20.6825

20.6825

ตส.

9,625

9,625

ราย

1.5120

54.3769

54.3769

กป.

-

170

170

ล้านตัว

-

45.0500

45.0500

กป.

90

90

90

ร้อยละ

4.1547

5.0000

5.0000

สป.กษ.

14

14

14

หน่วยงาน

16.7900

17.0000

17.0000

สป.กษ.

6. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

45,000

46,000

46,000

ราย

35.2182

7. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมา
พระราชดาริ

10,500

10,500

10,500

ราย

21.7900

1. อาสาสมัครเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์
4. การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริม
การเกษตร ปีงบประมาณ 2563
5. อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระ
เกียรติบึงฉวาก

12.6786

หน่วยงาน

-

87.9900
16.0736

103.3529
16.0736

กข.
ตส.
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48. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง เป้าหมาย : ชุมชนเป้าหมายทั่ว
สังคม
ประเทศมีการจัดทาและขยายผล
แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
โครงการในพระราชดาริ
แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ตัวชี้วัด :
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่ นคง
- จานวนประชาชนที่น้อมนา
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
โครงการในพระราชดาริไปปฏิบัติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า - จานวนประชาชนที่มีคุณภาพ
4,000 โครงการทั่วประเทศ
ชีวิตที่ดีขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- จานวนโครงการและพื้นที่ที่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่ นคงแห่งชาติเพื่อการ
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ งคั่งและยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 3: การเสริ
มสร้างความมั่ น2563
คงของสถาบั
กของชาติ
หมายเหตุ
* ตัง้ คาของบประมาณปี
แต่ไม่ได้รนับหลั
การจั
ดสรรงบประมาณ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
นโยบายรัฐบาลหลัก

เป้าหมายงาน
2564
2565

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่ นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า
4,000 โครงการทั่วประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่ นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ งคั่งและยั่งยืน
นโยบายและแผนระดั
บชาติกษ.ว่ากัด้บวยุยความมั
งชาติบทฯ/
ความสอดคล้องของแผน
ทธศาสตร์่นชคงแห่
าติ/แผนแม่
แผนการปฏิ
รูปมประเทศ/แผนพั
นาเศรษฐกิจและสั
งชาติ
นโยบายที
่ 1 เสริ
สร้างความมั่ นฒคงของสถาบั
นหลังกคมแห่
ของชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมัป่นไตยอั
คง/นโยบายรั
ฐบาล ตริย์ทรง
และการปกครองระบอบประชาธิ
นมีพระมหากษั
เป็นประมุข
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 3 การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
นโยบายรัฐบาลหลัก
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา
เป็นหลักสาคัญ

- จานวนประชาชนที่น้อมนา
โครงการในพระราชดาริไปปฏิบัติ
- จานวนประชาชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
- จานวนโครงการและพื้นที่ที่มี
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ

พลังทางสังคม

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

12,000/
2,500/27

12,000/
2,500/27

12,000/
2,500/27

ราย/ไร่/
จังหวัด

55.1288

120.0000

120.0000

วก.

9. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดาริ
โดยดาเนินการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาด้านการเกษตรใน
เขตพระราชฐานในส่วนที่กรมรับผิดชอบ

7

10

10

เรื่อง

18.0000

30.0000

30.0000

วก.

10. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

63,097

63,097

63,097

ราย

90.1580

211.4428

217.7860

กสก.

11. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

77

77

77

โครงการ

269.3467

339.7540

242.8508

กป.

12. กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการพิเศษ
(6 กิจกรรม)

92

95

100

แห่ง

55.6540

40.0000

45.0000

มม.

13. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

102,575

102,575

102,575

ไร่

221.7230

221.7230

221.7230

พด.

14. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2,200

2,200

2,200

ราย

29.0069

51.6946

54.1563

ส.ป.ก.

15. โครงการพัฒนาส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (3 กิจกรรม)

1224

-

-

แห่ง

57.1110

-

-

กสส.

1

-

-

เรื่อง

2.4782

2.9910

2.9910

สศก.

33,800/
500
78,000

36,300/
500

36,300/
500

ราย/
โรงเรียน

128.7063

243.2500

279.7374

ปศ.

79,000

80,000

ราย

166.5999

222.9089

234.0543

สวพส.

19. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้โครงการพระราชดาริ การพัฒนาการเกษตร
บนพื้นที่สูง

750,000

755,000

760,000

ราย

95.9063

20. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
21. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
22. โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง
23. โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง
24. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

2,200
39
1,150
11,000
79

2,400
39
2,000
11,000
-

2,600
39
2,500
11,000
-

ราย
แห่ง
ราย
ไร่
แห่ง

3.6000
3.6797
5.0588
126.0096
11.3937

17. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ศึกษาวิจัย/คลินิกเกษตร)
18. โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนา
แบบโครงการหลวง

-

5.0676
20.0000
12.3548
111.8846
-

-

10.1352
24.0000
17.2968
111.8846
-

สวพส.

กสก.
กป.
ปศ.
พด.
กสส.
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8. โครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ จานวน
252 โครงการ (สนับสนุนวิชาการด้านพืชใน
โครงการพระราชดาริ ให้บริการวิชาการเกษตรด้าน
พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม)

16. โครงการพระราชดาริ โดยการติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการพระราชดาริ

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2564
2565

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

25. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการจัดทาแปลง
เรียนรู้

560

-

-

ราย

4.9687

26. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยาย
ผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดแสดงและกิจกรรมพิพธภัณฑ์

2

-

-

งาน

61.2000

10
12
12,958
1

-

-

ครั้ง
ครั้ง
แห่ง
ครั้ง

7,000

-

-

คน

7.3650
3.6000
680.1905
7.0000
7.1385

11,800

11,800

11,800

แห่ง

2585

2845

3128

ร้อยละ

27. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28. การจัดการองค์ความรู้
เป้าหมาย 1: สถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา : 2. ส่งเสริม 1. ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
และสนับสนุนการรวมกลุ่มของ 2. งานแสดงสินค้าสหกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3. พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง ส่งเสริมการเกษตร
มีความเข้มแข็งในระดับ มาตรฐาน ความสามารถในการแข่งขัน
4. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เพิ่มขึ้น
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร (6 กิจกรรม)
ตัวชี้วัด 1 : สถาบันเกษตรกร
5. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
(Smart Big Farming) *
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือข่ายชาวนา *
มีความเข้มแข็ง ในระดับมาตรฐาน
7. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว *
(เฉลี่ยร้อยละ)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสินค้าข้าว
(1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
ครบวงจร *
ความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43
อย่างน้อยร้อยละ 90 และ
ในพื้นที่ภาคกลาง *
(2) วิสาหกิจชุมชน มีผลการ
10. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวให้
ประเมินศักยภาพในระดับดี ไม่
เหมาะสมกับพื้นที่ *
น้อยกว่าร้อยละ 25
11. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
ข้าววิถีไทย *

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2564
2565

12. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร *
5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
6. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
7. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย

-

238.6270

-

กข.

241.0265

-

พกฉ.

พกฉ.
พกฉ.
กสส.
กสส.
กสก.

286.7358

284.1265

ตส.

-

1200.7930

1200.7930

กข.

ศูนย์

-

249.8075

249.8075

กข.

ร้อยละ

-

532.9247

532.9247

กข.

ร้อยละ

-

9.4590

9.4590

กข.

ร้อยละ

-

0.0000

0.0000

กข.

ผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ร้อยละ

-

146.8047

117.5056

กข.

กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25
(ชุมชนสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีข้าว 4 แห่ง
อปี) อหน่วย เฉลี่ย
มูลค่าผลผลิตสินค้ต่าเกษตรต่

ร้อยละ

-

92.3300

92.3300

กข.

ร้อยละ

-

42.1194

42.1194

กข.

แห่ง

6.4000

20.1108

21.1162

พด.

ราย
ราย
โครงการ

48.5134
71.6754

150.9968
202.5691

158.5466
212.6975

พด.
พด.

2,541 ศูนย์ ทั่วประเทศ จานวน 71
จังหวัด
กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25
กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25
/ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
เพิ่มนขึค้้นาร้เกษตร
อยละ 10
ผลผลิตต่อเฉลี
ไร่ข่ยองสิ
เพิ่มขึ้นร้อย

335.1733

-

หน่วยงาน

ละ 10

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
1,600
2,475
2,475
490,000
75,717

800,000
82,976

800,000
82,976
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งชัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่าย
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
ที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี
7.1.3 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน
7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ได้อย่างยั่งยืน
ประเมินศักยภาพในระดับดี ไม่
นโยบายรัฐบาลหลัก
น้อยกว่าร้อยละ 25
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี
7.1.3ความสอดคล้
สร้างโอกาสและส่
งเสริกษ.
มการเข้
ถึงข้อมูชลาติ
ข่า/วสารที
สมัย
องของแผน
กับยุทาธศาสตร์
แผนแม่่ทบันทฯ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และบริ
การทางการเงิ
นของวิสาหกิ
จชุมชน จและสังคมแห่งชาติ
ฉบั
บ
ที
่
12/แผนความมั
่
น
คง/นโยบายรั
ฐ
บาล
7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

74,542.27

-

-

ตัน

-

-

-

กยท.

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

10

10

10

กลุ่ม

3.8773

6.9754

7.3242

ส.ป.ก.

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร (ชุมชนประมง)

144

500

500

ชุมชน

38.0000

170.0000

170.0000

กป.

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร

27,605

46,540

46,540

ราย

34.2453

148.3158

152.7653

กสก.

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

400

400

400

แห่ง

5.8160

5.8160

5.8160

ตส.

5. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ *

300
/76

-

-

แห่ง
/หน่วยงาน

-

-

-

กสส.

6. การพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตร
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

370

-

-

แห่ง

7.5465

-

-

กสส.

7. เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและ
จัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร

30

-

-

แห่ง

63.7074

-

-

กสส.

แผนงาน บูรณาการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

444

444

444

แห่ง

7.5950

7.5950

-

ตส.

แนวทางการพัฒนา : 2. ส่งเสริม 1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนการรวมกลุ่มของ สินค้าเกษตรแปรรูป *
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนงาน บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล

154

154

154

แหล่ง

-

40.9940

42.2238

กสก.

17,640

-

-

ราย

85.1687

87.7238

กสก.

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

46.7359
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง *
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งชัน
เป้าหมาย : การขยายตัวของ
แผนแม่บท 8 ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง สถาบันเกษตรกรในประเทศไทย
และขนาดย่อมยุคใหม่
เพิ่มขึ้น
แผนย่อย 1. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัว
1) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอด
จานวนการก่อตั้งสถาบันเกษตรกร
แนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงาน
และบุคลากรคุณภาพ
5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจ
ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
่ 12ดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ
: * ตัง้ คาของบประมาณปี
2563งชาติ
แต่ไม่ฉบั
ได้รบับทีการจั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส้รางความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง เป้าหมาย : เตรียมพร้อม
สังคม
ประชากรสูงวัยในภาคเกษตร
แผนแม่บท 15 ประเด็นพลังทางสังคม
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
แผนย่อย 2. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรภาค
1) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุก เกษตร อายุ 25- 59 ปีที่มีการ
มิติอย่างมีคุณภาพ
เตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ทั้งมิติ
2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริม ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
การนาความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วง สภาพแวดล้อม เทียบกับจานวน
ชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
ประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตร: ส่งเสริมการลงทุน
เครื่องจักร และสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้
เกษตรกรรายย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และจัดเก็บ
ผลผลิตได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานราก
7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
7.2.1 สร้างผู้นาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน
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แผนย่อย 1. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัว
1) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอด
จานวนการก่อตั้งสถาบันเกษตรกร
แนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ (เฉลีย่ ร้อยละ)
และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงาน
และบุคลากรคุณภาพ
5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
ความสอดคล้
องของแผนด้ากษ.
บยุทธศาสตร์
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
น 5กัเศรษฐกิ
จ ชาติ/แผนแม่บทฯ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนการปฏิ
จและสังคมแห่
ประเด็
นปฏิรูปรทีูป่ ประเทศ/แผนพั
2 การพัฒนาธุฒรกินาเศรษฐกิ
จชุมชน โดยการน
า งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจ
ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส้รางความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี
7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน

แนวทางการพัฒนา : 3. บริหาร 1. เงินรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
จัดการแรงงานภาคเกษตรและ
เกษตรกรสูงวัย
2. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

4

4

4

รางวัล

0.2000

0.2000

0.2000

สป.กษ.

1

1

1

กิจกรรม

0.6000

1.5000

1.5000

สป.กษ.

แผนแม่บท 15 ประเด็นพลังทางสังคม
แผนย่อย 2. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
1) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุก
มิติอย่างมีคุณภาพ
2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การนาความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วง
ชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ความสอดคล้
กษ. กับยุทธศาสตร์ชส่าติ
/แผนแม่
บทฯ/น
ประเด็
นการปฏิอรงของแผน
ูปที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตร:
งเสริ
มการลงทุ
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เครื่องจักร และสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เกษตรกรรายย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และจัดเก็บ
ผลผลิตได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานราก
7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.2.1 สร้างผู้นาชุมชน

เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เกษตรกรสูงวัย
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรภาค แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
เกษตร อายุ 25- 59 ปีที่มีการ
ความสามารถในการแข่งขัน
เตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ทั้งมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับจานวน
ประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59
ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 4. พัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและการบริหารจัดการที่ดิน
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

4,000

4,000

4,000

ราย

18.2942

64.6234

65.9159

พด.

2. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินให้เกษตรกร
รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม จัดที่ดิน)
3. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินให้เกษตรกร
รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม การปรับปรุง
แผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS
NETWORK)

63,000

63,000

63,000

ราย

243.4565

364.2042

381.5473

ส.ป.ก.

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

หน่วยงาน

260,000

1,000,000 1,000,000

ไร่

19.5070

82.4934

86.4217

ส.ป.ก.

4. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินให้เกษตรกร
3,500,000
รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม ตรวจสอบที่ดิน)

7,200,000 7,200,000

ไร่

56.3723

125.6398

131.6227

ส.ป.ก.

5. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินให้เกษตรกร
รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม ศูนย์บริการ
ประชาชน)

143,000

143,000

143,000

ราย

39.0064

78.3230

82.0527

ส.ป.ก.

6. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

1

1

1

เรื่อง

10.0000

174.6337

183.3654

ส.ป.ก.

7. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินให้เกษตรกร
รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรม ติดตามและ
ประเมินผล) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดิน) *
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร (กิจกรรม ยกระดับ
รายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า)

1

1

1

เรื่อง

2.7160

2.9560

3.0760

สศก.

-

600

600

ราย

-

0.2000

0.2000

ส.ป.ก.

700

700

700

ราย

4.1820

8.8392

9.2812

ส.ป.ก.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง เป้าหมาย : กลุ่มประชากรภาค
สังคม
เกษตรที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40
แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
มีความสามารถในการบริหาร
แผนย่อย 2. การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการ
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
รายได้ของเกษตรกร (debt
3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการ
service ratio) (ร้อยละ)
พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ ปรับ
ระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 1 การเมือง
ประเด็นปฏิรูปที่ 3: การกระจายอานาจ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 1: ทรัพยากรทางบก เร่งรัดขยายผลการจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 9 สังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปรับปรุง
พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองฯ
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 1: ทรัพยากรทางบก เร่งรัดขยายผลการจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 9 สังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปรับปรุง
พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้
องของแผน
กับยุทงชาติ
ธศาสตร์
แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสักษ.
งคมแห่
ฉบัชบาติที/่ แผนแม่
12 บทฯ/
แผนการปฏิ
ประเทศ/แผนพั
จและสังคมแห่ง่อชาติ
ยุทธศาสตร์
ที่ 2รูปการสร้
างความเป็ฒนาเศรษฐกิ
นธรรมและลดความเหลื
มล้า
ในสังคม ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองฯ
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

โครงการ
2563

แนวทางการพัฒนา : 5. เพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริหารจัดการหนี้สิน
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร (กิจกรรม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

36

36

36

พื้นที่

17.7858

26.4321

27.7537

ส.ป.ก.

11. ศึกษารูปแบบและแนวทางการนาระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit
Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

1

-

-

เรื่อง

3.6290

-

-

กสส.

12. โครงการออกหนังสือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
นิคม กสน 3 กสน 5 *
13. โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชน

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

5,000

5,000

5,000

ไร่

654.0000

654.0000

654.0000

ส.ป.ก.
เงินนอก
งบประมาณ

14. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปทีดิน

ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

แผนงาน

250.0000

250.0000

250.0000

ส.ป.ก.
เงินนอก
งบประมาณ

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

แผนงาน

590.0000

590.0000

590.0000

ส.ป.ก.
เงินนอก
งบประมาณ

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

แผนงาน

10.0000

10.0000

10.0000

ส.ป.ก.
เงินนอก
งบประมาณ

1. โครงการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (2
กิจกรรม) *
2. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยีมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน *

420/
2,400
1,000

-

-

-

-

-

1,000

1,000

องค์กร/
ราย
คน

3. แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก *
3.1 นอกภาคการเกษตร *
1) โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็น
คลีนิกแก้หนี้
2) โครงการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ค้างชาระ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
3) โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวางแผน
ทางด้านการเงินส่วนบุคคล
3.2 ภาคการเกษตร *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.0000

400.0000

กฟก.
กองทุน
หมุนเวียน
กสส.

กสส.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง เป้าหมาย : กลุ่มประชากรภาค
สังคม
เกษตรที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40
แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
มีความสามารถในการบริหาร
แผนย่อย 1. แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็น
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
ทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการ รายได้ของเกษตรกร (debt
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
service ratio) (ร้อยละ)
ความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 9 สังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1: การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม
และการลงทุนเพื่อสังคม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนการออมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
่ 12ดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ
: * ตัง้ คาของบประมาณปี
2563งชาติ
แต่ไม่ฉบั
ได้รบับทีการจั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
นโยบายรัฐบาลหลัก

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

และบริหารจัดการหนี้สิน
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

1) โครงการแก้ไขปัญหาสหกรณ์มีหนี้ค้างชาระ
กองทุน

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

-

-

-

-

-

1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

167,488

-

-

ราย

2. พักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลัง *

0

-

-

-

1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบการกิจการยาง *

350,000

-

-

3,000

3,000

แนวทางการพัฒนา : 6. สร้าง 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัย
กลไกคุ้มครองการทาเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

1. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่การใช้ระบบการ
ประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน *

แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2. การบริหารการติดตามหนี้ลูกหนี้กองทุน
หมุนเวียนผู้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน *

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน

-

-

-

-

กสส.

-

-

-

กสส.

ตัน

-

-

-

กยท.

3,000

คน

-

-

-

สป.กษ.

-

-

เรื่อง

5.3130

-

-

สศก.

1

-

-

ระบบ

45.0834

-

-

กสก.

-

-

-

-

-

กสก.

300.0000

60

แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
มีความสามารถในการบริหาร
แผนย่อย 1. แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็น
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
ทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการ รายได้ของเกษตรกร (debt
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
service ratio) (ร้อยละ)
ความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 9 สังคม
ความสอดคล้
กษ. กัรบูปยุการออม
ทธศาสตร์สวั
ชาติสดิ/แผนแม่
ประเด็
นการปฏิอรงของแผน
ูปที่ 1: การปฏิ
การสังบคมทฯ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนการปฏิ
รูป่อประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่งหชาติ
และการลงทุ
นเพื
สังคม โดยการเพิ
่มประสิทจธิและสั
ภาพการบริ
าร
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
กองทุนการออมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการ
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
คุ้มครองการทาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
ตัวชี้วัด :
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือน 1) จานวนเกษตรกรที่ทา
ภัยสินค้าเกษตร
ประกันภัยพืชผล
4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 2) จานวนเกษตรกรที่ทาเกษตร
พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
พันธสัญญา
และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและ
ระบบเกษตรพันธสัญญา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ
เกษตรกรในสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มัน
สาปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื่องมือและ
มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับ
งบประมาณแผ่นดินเกินสมควร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
หมายเหตุ
ตัง้ คาของบประมาณปี
2563 แต่ฒ
ไม่นานวั
ได้รับการจั
ดสรรงบประมาณ
4. การให้:ค*วามช่
วยเหลือเกษตรกรและพั
ตกรรม

-

พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
พันธสัญญา
และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและ
ระบบเกษตรพันธสัญญา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อความสอดคล้
ย่างยั่งยืน องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรั
ฐบาลหลั
ก
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ
เกษตรกรในสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มัน
สาปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื่องมือและ
มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับ
งบประมาณแผ่นดินเกินสมควร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

2563
7,418.2155

งบประมาณ (ล้านบาท)
2564
2565
12,919.1709 12,949.9536

หน่วยงาน
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หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

เป้าหมาย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตร
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อย 2. เกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด 1 : มูลค่าของสินค้าเกษตร
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ปลอดภัยตามการปฏิบัติทาง
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก การเกษตรที่ดีและเกษตร
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ อินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ)
เกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมาย 2 : เกษตรกรได้รับการ
5) สนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่
พัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทาง
เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตร
การเกษตรที่ดี
อินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 2 : จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
หมายเหตุ
: * ตัรงู้ปคประเทศด้
าของบประมาณปี
แต่ไม่ได้รับการจัและ
ดสรรงบประมาณการขึ้นทะเบียน GAP / เกษตร
แผนการปฏิ
าน 6 ทรั2563
พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
อินทรีย์ (ราย)
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 2 ทรัพยากรดิน: 2.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565

หน่วยนับ

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดยุคใหม่ *

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ขยายตัวร้อยละ 3

ร้อยละ

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)
อัตลักษณ์พื้นถิ่น *

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ขยายตัวร้อยละ 3

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

-

32.5000

27.0000

กข.

ร้อยละ

-

61.8000

61.8000

กข.

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น *

-

50

50

ราย

-

2.0000

2.0000

กป.

4. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านประมงตามอัตลักษณ์พื้น
ถิ่นไทย *

-

5

5

สินค้า

-

10.0000

10.0000

กป.

5. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น*

-

50/
500

50/
500

กลุ่ม/
ราย

-

29.1320

33.5018

ปศ.

6. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น *

810

810

810

ราย

-

80.2855

82.6940

กสก.

1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมือง
และข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ *

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ขยายตัวร้อยละ 3

ร้อยละ

-

55.6425

55.6425

กข.

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

100

2,820

2,820

ราย

290.2820

335.2020

ปศ.

3. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมือง
และข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นภาคใต้ *

-

1

1

โครงการ

5.0000

5.0000

วก.

88.3200

88.3200

กข.

7.1320
-

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

500,000

-

-

ไร่

36.2765

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา (6
กิจกรรม)

65,463

-

-

ตัน

180.8185

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

2,200

2,200

2,200

ราย

1.2838

1.2838

1.2838

ตส.

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย)์

500

1,000

1,000

ราย

6.6530

33.0448

33.0448

กป.

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

80
480

100
650

110
700

ฟาร์ม
ไร่

5.8530

20.1841

23.2117

ปศ.

5,000
180,000

5,150
180,000

5,304.50
180,000

ราย
ไร่

10.2355
44.8094

105.6584
46.1536

108.8281
47.5382

กสก.
กสก.

4. โครงการเกษตรอินทรีย์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนา
ปรัง)

-

-

กข.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วย
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 2. เกษตรปลอดภัย
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
ความสอดคล้่งยือนงของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
เกษตรกรรมยั
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
งชาติ
5) สนั
บสนุนการท
าเกษตรอินทรีฒยนาเศรษฐกิ
์วิถีชาวบ้าจนและสั
เพื่องต่คมแห่
อยอดสู
่
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตร
อินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 2 ทรัพยากรดิน: 2.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : มูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัยตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีและเกษตร
อินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย
2 : เกษตรกรได้รับการ
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.
พัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี
ตัวชี้วัด 2 : จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน GAP / เกษตร
อินทรีย์ (ราย)

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

2565

หน่วยนับ

50

50

50

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรม ส่งเสริม
ระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)

45,000

45,000

8. โครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

-/1,000
/1,000

9. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร *

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

ศูนย์

6.6250

7.2100

7.4263

กสก.

45,000

ไร่

53.1153

100.3687

105.1482

ส.ป.ก.

-

-

แห่ง/ราย/ไร่

53.9765

-

-

กสส.

-

-

-

ตัน

-

-

-

กสส.

10. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร *

-

-

-

ตัน

-

-

-

กสส.

11. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

1

1

1

เรื่อง

1.5786

1.9620

1.2620

สศก.

12. โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์
13. โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ โดยพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน

150
3

100
3

100
3

ราย
แห่ง

4.5815
6.6830

5.6823
8.0000

5.6823
8.0000

มม.
มกอช.

14. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
(กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

5,000

8,000

8,000

ไร่

19.8367

84.8311

84.8311

ส.ป.ก.

15. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลก
ร้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 4 กิจกรรม

2

-

-

ศูนย์

187.1794

-

-

กข.

16. โครงการอานวยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน *

10

10

10

กิจกรรม

17. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนของประเทศ *

-

1

1

โครงการ

154

-

-

4620

4620

1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
(กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ภาคเหนือตอนบน)

1,000

2. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
3. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (กิจกรรมอานวยการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
ตอนบน)

350
8

-

49.3000

49.3000

สป.กษ.

-

7.6300

7.6300

สป.กษ.

แห่ง

10.9440

-

-

กสก.

4620

ราย

-

41.8138

43.0683

กสก.

1,000

1,000

ไร่

5.5008

10.2849

10.7992

ส.ป.ก.

350
8

350
8

ราย
จังหวัด

3.4968
4.5784

9.0000
12.0000

10.0000
12.0000

กป.
สป.กษ.

63

2563
11,803.8583

แผนงาน บูรณาการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
บริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 2. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร *

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

6. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าใน
ระดับไร่นา

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนิอ)

เป้าหมายงาน
2563

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565

หน่วยนับ

60
600

60
800

60
800

5. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) (ภาคใต้ชายแดน)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้า
ไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)
3. โครงการพัฒนาศกยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้า :
มะพร้าวแกง)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ยางพารา, ปาล์มน้ามัน, ทุเรียน, ลองกอง, มังคุด,
มะพร้าว) *
5. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปัตตานีด้วยปัจจัยการ
ผลิตอินทรีย์ *
6. โครงการมันสาปะหลังพืชทางเลือกใหม่ปลูกเสริม
รายได้ในแปลงมะพร้าว *

1
270

2
290

90

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)

หน่วยงาน

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

ราย
ไร่

1.7124

122.2212

7.1007

ปศ.

2
310

แห่ง
ราย

17.6650
10.5350

57.2280
17.0000

57.2280
22.0000

ปศ.
วก.

-

-

ราย

12.1200

-

-

กสก.

30

-

-

ราย

1.0688

-

-

กสก.

-

1

1

โครงการ

-

6.0000

6.0000

วก.

-

1

1

โครงการ

-

0.3300

0.4000

วก.

-

1

1

โครงการ

-

0.3300

0.3000

วก.

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,000

1,000

1,000

ราย

8.9541

19.2000

19.2000

กป.

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40

50

60

ราย

4.0000

8.0000

10.0000

วก.

3. โครงการเพิ่มศัพยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

240

-

-

ราย

4.7160

-

กสก.

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมภาคเกษตร (ภาคกลาง)

90

-

-

ราย

0.9408

ราย
โครงการ

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย)์ *

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวอินทรีย์

3. โครงการยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยได้
มาตรฐานในพื้นที่ภาคกลาง *

-

1

1

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เกษตรกรผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เพื่อการ
ผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์ *

-

20/50

20/50

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

30,000
45,100
337,460
50,000

40,000
45,400
350,000
50,000

40,000
46,450
350,000
50,000

-

-

ตส.

-

3130.0000

3187.0000

กข.

-

5.0000

5.0000

วก.

66.5000

66.5000

วก.

960.0000
1096.5734

980.0000
1261.0594

กป.
ปศ.

ศูนย์/กลุ่ม -

แห่ง
แห่ง
ตัวอย่าง
โรงเรียน

-

288.7444
311.9169

64

2564

4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตรปลอดภัย
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อย 2. เกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด 1 : มูลค่าของสินค้าเกษตร
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ปลอดภัยตามการปฏิบัติทาง
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก การเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ (เฉลี่ยร้อยละ)
หมายเหตุ
: * ตัง้ ่งคยืาของบประมาณปี
2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป้าหมาย 2 : เกษตรกรได้รับการ
เกษตรกรรมยั
น
2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการ พัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทาง
ตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ การเกษตรที่ดี
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง
ตัวชี้วัด 2 : จานวนเกษตรกรที่ได้รับ

เป้าหมายงาน
2563

เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ
่มขึ้น
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.
ตัวชี้วัด 1 : มูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัยตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์
(เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย 2 : เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี
ตัวชี้วัด 2 : จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน GAP / เกษตร
อินทรีย์

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิแนวทางการพั
ทธิภาพการผลิ
ตและ
ฒนา/แผนงาน
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน

2564

2565

หน่วยนับ

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต

3

3

3

กลุ่มสินค้า

57.1515

90.0000

90.0000

มกอช.

4. โครงการจัดระเบียบการทาประมง
5 .โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร (ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต)

15
15,000
75

30
2150
76

30
2,300
76

ฉบับ
ราย
ชนิด

176.4684
97.7296
224.7745

1150.0000
218.9584
499.3500

1200.0000
225.5271
550.0000

กป.
กสก.
วก.

7. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
มันสาปะหลัง

3,000

-

-

ราย

10.1700

268.5912

276.6489

กสก.

8. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปาล์มน้ามัน

2,800

-

-

ราย

7.7450

-

-

กสก.

9. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สับปะรด

1,300

-

-

ราย

3.3550

-

-

กสก.

10. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อ
ความยั่งยืน
11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสวน (ไม้ผล
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

750

-

-

ราย

2.0662

-

-

กสก.

6,000

-

-

0

10.7080

-

-

กสก.

12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มไม้ยืนต้น (ชา
ไผ่และหวาย พืชเคี้ยวมัน)

630

-

-

0

1.2870

-

-

กสก.

13. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

3,000

-

-

ราย

17.8670

-

-

กสก.

14. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
15. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ)

1,100
800

-

-

ราย
ราย

2.8500
7.8680

-

-

กสก.
กสก.

16. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

5,000

-

-

แปลง

66.8040

17. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดย
สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งในส่วนปัจจัยการผลิต
เงินอุดหนุนและองค์ความรู้แปรรูปและการตลาด

400,000

-

-

ไร่

675.5500

18. โครงการเกษตรอินทรีย์ (กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย)์

10,000

10000

10000

ไร่

5

-

-

3,200

3300

3400

19. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าว และ
ผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ (3 กิจกรรม)
20. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
(เกษตรอินทรีย)์

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2563

65

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความสอดคล้
องของแผน
กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนแม่
บท 3 ประเด็
นการเกษตร
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
แผนย่
อย 2. เกษตรปลอดภั
ย ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง
ผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญ
ของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และ
การส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการ
ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 7 สาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปที่ 9 : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาหารปลอดภัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
นโยบายเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและนวัตกรรม

250.0000

300.0000

กข.

-

-

กข.

32.4220

33.3947

33.3947

พด.

พันธุ์

14.8626

11.0253

11.03

กข.

ฟาร์ม

45.0196

46.1641

54.0000

วก.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน

2565

หน่วยนับ

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

21. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

50,000
900

70,000
900

90,000
900

ฟาร์ม
โรงงาน

113.0864

104.3430

120.0000

วก.

22. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร

0.2158
25.7519
36,649

0.29
32
180,000

0.29
32
180,000

ล้านตัว
ล้านตัว
ราย

816.6844

2338.4732

2690.3473

ปศ.

23. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ไร่

151.1907

823.5983

848.3062

พด.

24. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าข้าว *

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เฉลี่ยร้อยละ 3

ร้อยละ

5.0000

5.2000

กข.

1. โครงการสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
(ตรวจสอบปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช/ออกใบรับรองและ
ควบคุมกากับดูแล พ.ร.บ.)

150,000
463,000
52,000

160,000
490,000
79,000

160,000
490,000
79,000

ตัวอย่าง
ฉบับ
ราย

273.4843

169.4542

174.5359

วก.

2. กิจกรรมหลักบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม (11 กิจกรรม)

160

-

-

ราย

16.9548

75.0000

80.0000

มม.

3. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

15,528

40,000

40,000

ราย

32.1843

210.0002

241.5003

ปศ.

4. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)

1,750

1,750

1,750

ราย

26.0595

129.3704

148.7760

ปศ.

239,566

550,000

550,000

ตัวอย่าง

423.1361

749.0164

861.3688

ปศ.

6. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์)

1

1

1

ล้านตัว

47.5794

172.6402

198.5362

ปศ.

7. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์)

0.8311

1.9

1.9

ล้านตัว

250.8117

921.8970

1060.1816

ปศ.

8. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์)

48,410

95,000

95,000

ตัน

152.2456

724.6549

833.3531

ปศ.

9. โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับ
มาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง (โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ
กิจการยาง) *
(ปี 63 ใช้งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา
49(3)) (ปี 64-65 ใช้งบประมาณแผ่นดิน)

1,000/14

1,000/14

-

ราย/แห่ง

-

-

13.3866

กยท.

66

2564

5. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์)

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2563

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565

หน่วยนับ

10. การได้รับการรับรองมาตราฐานฟาร์มโคนม (GAP)
ของฟาร์มเกษตรกร (งบประมาณ อ.ส.ค.) *

แผนงาน บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

2.0000

2.0000

อสค.

5.1499

10.0000

10.0000

กป.

-

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้)

100

140

140

ไร่

0.4790

0.4790

0.4790

พด.

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้)

40

46

46

ไร่

0.1964

0.1964

0.1964

พด.

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์
ภาคใต้)

8,000

10,000

10,000

ไร่

3.1680

3.1680

3.1680

พด.

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมนาร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์)

1,000

3,000

3,000

ราย

7.8400

7.8400

7.8400

พด.

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อม
โทรมภาคใต้)

3,000

4,607

4,607

ไร่

44.3050

44.3050

44.3050

พด.

6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(ถ่ายทอดและสนับสนุนชีวภัณฑ์ในการกาจัดศัตรูพืช
มะพร้าว ทุเรียน ลองกอง)

550

610

670

ราย

10.0000

11.8450

12.2003

วก.

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหาร
จัดการมะพร้าว

700

-

-

ราย

1.8207

-

-

กสก.

8. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐาน
การส่งออก (ทุเรียน/มังคุด)

330

-

-

ราย

7.2393

-

-

กสก.

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
(กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์ม
น้ามัน มะพร้าว และไม้ผล)

2,000

2,500

2,500

ไร่

10.4240

10.4240

10.4240

พด.

10. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร *
11. โครงการส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน *
(กิจกรรมส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสานใน
พื้นที่สวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา)

550

600

750

ราย

-

-

-

พด.
กสก.

7.1791

7.3944

67

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จานวนฟาร์ม จานวนฟาร์ม จานวนฟาร์ม จานวนฟาร์ม
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
ได้รับการ
ได้รับการ
ได้รับการ
รับรอง GAP รับรอง GAP รับรอง GAP
จานวน 2,586 จานวน 3,026 จานวน 3,466
ราย
ราย
ราย
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
20
20
20
ราย

2563
11,803.8583

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2564

2565

หน่วยนับ

12. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร *

1,290

1,290

1,290

ราย

13. โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนและ
ไหม *

714

1,000

1,100

490
3,050

14. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
(แผนบูรณาการพื้นที่ภาคใต้) *

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

-

20.1535

20.7581

กสก.

คาขอ

-

6.4400

6.6000

มม.

490
3,050

ราย
ไร่

-

139.0000

139.0000

ปศ.

1

แห่ง

-

100.0000

อสป.

15. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสุขอนามัยท่า
เทียบเรือประมง *

1

16. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง *

4

1

แห่ง

-

10.0000

อสป.

17. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้าสะอาด
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง *

2

1

แห่ง

-

20.0000

อสป.

18. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง *

2

2

แห่ง

-

20.0000

19. โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขน
ถ่ายสัตว์น้า *

10

10

แห่ง

-

44.3000

20. บริหารจัดการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่ง
อัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย) *

10

10

10

แห่ง

-

12.0000

12.0000

อสป.

21. ศึกษาดูงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้า
(สนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาประมงIUU) *

1

1

1

แห่ง

-

3.3000

2.3000

อสป.

3,500
3,000

10,500
3,000

10,500
3,000

ราย
ไร่

6.6000
40.9800

19.6350
40.9800

19.6350
40.9800

พด.
พด.

2,400

2,400

ราย

-

144.2201

156.8831

ปศ.

2. โครงการผลิตปรับปรุงพันธุ์และกระจายพันธุ์แกะ
พื้นเมืองภายใต้เมืองปศุสัตว์ *

300

300

ตัน

41.8673

41.8673

ปศ.

3. โครงการผลิตอาหารสัตว์สารองภัยพิบัติภายใต้เมือง
ปศุสัตว์ *

5,000

5,000

ตัน

7.0190

7.0190

ปศ.

4. โครงการผลิตอาหารสัตว์ทดแทนพื้นที่เศรษฐกิจ *

300

300

ไร่/ราย

1.8000

1.8000

ปศ.

1,000

1,000

ไร่

1.9900

1.9900

พด.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร *
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในการทาเกษตรผสมผสาน
เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน)

1,000

1.9900

20.0000

อสป.
อสป.
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22. กาจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้
23.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการปลูกพืช
ผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ)

เป้าหมายงาน
2564

2565

หน่วยนับ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
(กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตร
ผสมผสาน)

1,000

1,000

1,000

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (พัฒนา
คุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง)

3,000

3,000

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร *

3. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน *

หน่วยงาน

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

ไร่

10.0000

10.0000

10.0000

พด.

3,000

ไร่

4.4700

4.4700

4.4700

พด.

3
300
1

1
100
1

แห่ง
ราย
ครั้ง

95.0920

40.3640

ปศ.

1
4,000

แห่ง
ตัวอย่าง

-

13.5000

4.5000

ปศ.

4,000

35.7700

35.7700

35.7700

พด.

5.0053

5.1554
1.2500
4.0915

5.3100
1.2500
4.0915

วก.
ปศ.
ปศ.

283.0000

283.0000

พด.

1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบน)

1,100

1,100

1,100

ไร่

2. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
3. โครงการนมหน้าฟาร์ม *
4. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ไก่พื้นเมือง *

1,500/80

1,600/90
3
90
2,700

1,700/100
3
90
2,700

ฟาร์ม/ราย
แห่ง
กลุ่ม
ราย

10,000

10,000

ไร่/ไร่

-

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2 กิจกรรม) *

5,000/10,000

2.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)

5,000

ไร่

43.5000

พด.

3.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)

10,000

ไร่

13.3900

พด.

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม
คุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2
200

5. โครงการส่งเสริมการบริโภค การจาหน่ายโคเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์ *
6. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

400

-

2
7,520

1
7,420

แห่ง
ราย

35.3300

95.5495

92.7006

ปศ.

2

2

ครั้ง

-

18.0000

18.0000

ปศ.

-

-

ราย

17.0000

-

-

มม.
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แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

โครงการ

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก)

โครงการ

เป้าหมายงาน
2565

หน่วยนับ

7. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
เกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ *
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร

425

437

450

ราย

8. โครงการเกษตรฐานชีวภาพแมลงเศรษฐกิจใหม่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ *

-

1

1

9. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
มันสาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *

-

1

1. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก
- กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ผลในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) *
2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการค้า
ผลไม้ภาคตะวันออก ยกระดับให้เป็นศูนย์
ผลไม้เมืองร้อน *
3. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
(แผนบูรณาการพื้นที่ภาคตะวันออก) *

1,000

-

แนวทางการพัฒนา : 2. บริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุปทานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล
แผนงาน ยุทธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า

2563
11,803.8583

2565
40,764.6659

-

6.8865

7.0931

กสก.

โครงการ

-

0.5000

0.2000

วก.

1

โครงการ

-

63.7500

63.7500

วก.

1,200

1,300

ราย

-

22.7341

23.4161

กสก.

20,000

20,000

ราย

-

5.0000

10.0000

วก.

1
100

1
100

แห่ง
ราย

-

27.3640

27.3640

ปศ.

1
4,000

แห่ง
ตัวอย่าง

-

13.5000

4.5000

ปศ.

4,000

-

23.9100

31.5100

กข.

16.0284
4.9620

16.0284
5.1620

วก.
สศก.

1. โครงการส่งเสริมการผลิตและการประชาสัมพันธ์
สินค้าข้าวพันธุ์แท้ เพื่อรองรับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ (อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ) *

3

3

3

ร้อยละ

2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

1,500/100
1

1,600/200
1

1,600/200
1

ราย/แปลง
เรื่อง

15.5616
3.2000

แห่ง

10.6847

4. การเชื่อมโยงตลาดรองรับผลิตข้าวอินทรีย์ของ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
6. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วย
ระบบแปลงใหญ่

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

77

กข.

50
40,000

80
40,000

80
40,000

แปลง
ราย

54.8375
23.3805

103.5528
23.3805

108.7304
23.3805

ส.ป.ก.
ตส.

28

36

36

แปลง

12.8580

15.0000

15.0000

มม.
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2564

4. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาค
ตะวันออกด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน *
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : มูลค่าพาณิชย์
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
แผนย่อย 3. เกษตรชีวภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เข้ารับการอบรม
4) ส่งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (ราย)
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และ
สรรพคุณของสมุนไพรไทย
แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป
4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
6) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ
แผนแม่บท 8 ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
แผนย่อย 3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
2) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
4) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศทั
านองค์ความรู2563
้เกี่ยวกัแต่บไตลาด
ภาษาดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ
: * ตัง้ ้งคในด้
าของบประมาณปี
ม่ได้รับการจั
วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 5 เศรษฐกิจ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

เป้าหมายงาน
2563

8. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
โดยบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาด้านการผลิต
โดยส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี จัดทาแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปลงผลิตข้าวคุณภาพดี และ
เสร้มสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ข้าวชุมชน 1,000 ศูนย์

2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565

1,733/400

หน่วยนับ

แปลง/ศูนย์

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

หน่วยงาน
2565
40,764.6659

666.9125

9. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
สนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วย
วิธีการสหกรณ์ *

-

-

-

แปลง
/จังหวัด

-

10. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

100

300

100

แปลง

55.063

กข.

-

332.5000

-

กสส.

200.0000

กป.

11. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

200

250

300

แปลง

14.8238

56.9044

65.4401

ปศ.

12. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1,800

1,800

1,800

แปลง

470.8044

713.8127

735.2270

กสก.

13. โครงการตลาดนาการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

50,000

-

-

เมตร

7.2900

-

-

มม.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)

1. จัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัย ตรวจ
รับรองแปลงเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ใช้วิธีเขตกรรมในการ
จัดการวัชพืช และพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้า
เจ้าพระยา – แม่กลอง

90,000

-

-

ไร่

30.5578

-

-

กข.

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน
สาหรับสินค้าเกษตร
2. โครงการพัฒนาตลาดประมงพื้นบ้านอาเภอหัวหิน *

77

77

77

จังหวัด

13.4300

85.7533

88.3259

กสก.

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม
2. ส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร
ต่างประเทศ

22
15

22
22

22
22

ครั้ง
โครงการ

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 *

-

13,000

15,000

จานวนครั้งที่
ให้บริการ

4. โครงการเสริมสร้างข้อมูลข่าวสารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

2

5

5

กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

520,000

525,000

525,000

2. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
แผนย่อย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เพิ่มขึ้น
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อ
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
สนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนามา
หมายเหตุ
: * ตัง้ คตาของบประมาณปี
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
วางแผนการผลิ
ให้สอดคล้องกับ2563
ข้อมูลแต่
สารสนเทศทาง
การเกษตร และนาไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย

โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 2. บริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุปทานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ (3 กิจกรรม)

1

1

แห่ง

อสป.
20.0194
10.4000

28.0000
33.0000

30.0000
33.0000

มม.
สป.กษ.

10.0000

15.0000

สป.กษ.

10.0000

45.0000

47.0000

สป.กษ.

ฟาร์ม

13.1818

46.3350

29.0900

กป.

ราย

18.4648

44.6516

51.3494

ปศ.

ระบบ

29.6739

84.9967

85.01

กข.
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4) ส่งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และ
สรรพคุณของสมุนไพรไทย
แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป
4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
6) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยาย
ความสอดคล้
องของแผนตกษ.
ยุทธศาสตร์ปชแบบต่
าติ/แผนแม่
ตลาดสิ
นค้าเกษตรและผลิ
ภัณฑ์กับเกษตรในรู
าง ๆ บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนแม่บท 8 ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
และขนาดย่อมยุคใหม่
แผนย่อย 3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
2) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
4) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา
วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
- ข้อมูลของตลาด
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 7 สาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปที่ 5: การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 การพัฒนาระบบตลาด
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา : 2. บริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุปทานที่สอดคล้องกับความ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
ต้องการของตลาด
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วยนับ

4. จัดทาโครงการบริหารจัดการ เชื่อมโยงข้อมูล พัฒนา
ระบบ

1

-

-

ระบบ

5. สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมธนาคารสินค้าเกษตร
ในสหกรณ์ *

0

-

-

แห่ง

6.. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

5,700,000

5,700,000

5,700,000

ครัวเรือน

101.8994

1072.0788

1104.2411

กสก.

7. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
8. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร

80
3

120
-

140
-

แห่ง
เรื่อง

12.7000
11.4422

24.1500
21.6574

30.0000
25.8599

กป.
สศก.

9. โครงการจัดทาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

1

1

1

เรื่อง

3.8769

19.8208

19.8208

สศก.

ระบบ

14.1532

42.6174

42.6174

สศก.

เรื่อง

1.0912

-

-

สศก.

-

10. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร

1

2563
11,803.8583

15.0440
-

11.โครงการพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่
ระดับภูมิภาค

1

12. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
13. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน)

1
50

1
-

1
-

เรื่อง
ศูนย์

0.7037
10.6450

14. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารหม่อนไหม)

20

20
(รายเดิม)

20
(รายเดิม)

แห่ง

1.7500

15. การสารวจและจัดทาแผนที่การถือครองที่ดินใน
โครงการจัดทาสามะโนที่ดินเพื่อการเกษตร *

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ไร่

16. การจัดทาสามะโนเพื่อโครงการชุมชนไม้มีค่า *

3,000,000

3,000,000

3,000,000

17. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ *

1,240

-

18. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่)

80,000

19. โครงการบริหารจัดการดินและน้าเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้าต้นแบบ (กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า)
20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ดินปัญหา (กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็ม)

2564
39,257.2753

หน่วยงาน

2563

2565
40,764.6659

-

-

กสส.

-

-

กสส.

5.2346

2.8915

สศก.
กข.

1.2500

1.2500

มม.

-

300.0000

300.0000

พด.

ไร่

-

60.0000

60.0000

พด.

-

ชุด

-

-

-

พด.

80,000

80,000

ไร่

68.5500

70.6065

70.7247

พด.

12

12

12

แห่ง

54.4150

55.1326

55.8717

พด.

36,850

46,600

46,600

ไร่

102.6384

102.6384

102.6384

พด.

-
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
ความสอดคล้
องของแผน
กษ. กัเวศการเกษตร
บยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนย่
อย 6. การพั
ฒนาระบบนิ
แผนการปฏิ
นาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่งชาติ
1) เพิ
่มประสิทรธิูปภประเทศ/แผนพั
าพและการจัดฒการทรั
พยากรทางการเกษตร
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนามา
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร และนาไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5. การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2565

หน่วยนับ

21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ดินปัญหา (กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่
รังสิต)

4,000

5,000

5,000

22. โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน (กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน)

40,000

40,000

23. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ( 8
กิจกรรม)

1,024,300

24. ปรับปรุงคุณภาพดิน
25. การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (5 กิจกรรม)
26. สร้างนิคมการเกษตร *
27. โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด
โลกร้อน
28. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
(การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ)

หน่วยงาน

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

ไร่

19.2560

19.2560

19.2560

พด.

40,000

บ่อ

715.2000

715.2000

715.2000

พด.

1,063,200

1,063,200

ไร่

777.4735

988.1380

1014.6022

พด.

67,727
18,500
20
12,000

167,000
19,755
17,800

167,000
19,755
17,800

ไร่
ไร่
แห่ง
ไร่

212.8281
112.3370
37.8550

874.5480
270.0874
67.6226

900.7848
278.1900
67.6226

พด.
พด.
พด.
พด.

5

5

5

ชนิดพืช

52.2210

65.0000

65.0000

พด.

19

19

จังหวัด

-

12.3500

12.3500

พด.

1,447

1,447

ตาบล

-

395.8000

395.8000

พด.

532.2000

พด.

-

73

2564

29. โครงการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินของชาติ (ระดับ
จังหวัด) *
30. โครงการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินของชาติ (ปรับปรุง
แผนการใช้ที่ดินระดับตาบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0) *

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

31. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
(พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตใน
พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map)

100,000

100,000

100,000

ไร่

200.0000

532.2000

32. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)

3,000

3,000

3,000

คน

5.1837

5.1837

5.1837 ตส. (เชื่อมโยง
ตามหน่วยงาน
เจ้าภาพ พด.)

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

33. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โดยศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจ

1

หน่วยนับ

2563
11,803.8583

เรื่อง

8.0000

2564
39,257.2753

หน่วยงาน
2565
40,764.6659

สศก.

34. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning
by Agri-Map)

500

500
(พัฒนาพื้นที่
เดิม)

500
(พัฒนาพื้นที่
เดิม)

ไร่

4.1470

2.5000

2.5000

มม.

35. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

6,000

50,000

50,000

ไร่

44.1960

273.9460

282.1644

กสก.

36.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)

1,000

1,000

1,000

ไร่

15.0000

15.0000

15.0000

วก.

37. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (2
กิจกรรม)

20,000
/10,000
/91,655

10,000
/12,000
/120,000

10,000
/12,000
/125,000

ตัว
/ฟาร์ม
/ไร่

113.1148

297.4451

342.0618

ปศ.

38. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

5,000

5,000

5,000

ไร่

17.0000

32.6409

35.7128

กป.

28

-

-

แห่ง

14.7222

-

-

มม.

3,600

32,000

33,000

ราย

2.5000

48.5443

55.8259

ปศ.

3. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

90

90

90

ร้อยละ

114.7244

319.9841

367.9817

ปศ.

4. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์) *

-

1,300

1,300

ราย

-

12.7647

14.6794

ปศ.

5. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลกลางเกษตร
ดิจิทัลจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาทางการเกษตร *

-

1

-

ระบบ

-

2.0000

1.0000

สป.กษ.

6. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *

-

1

ระบบ

-

20.0000

1. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
(กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์)

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565

-

สป.กษ.

74

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2564

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

7. โครงการพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytic) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของประเทศ *

-

-

1

ระบบ

-

-

10.0000

สป.กษ.

8. โครงการจัดทาฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตร
ต่างประเทศ *

-

1

-

ระบบ

-

10.0000

-

สป.กษ.

9. ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ)

1

1

1

ระบบ

38.9096

40.0760

41.2790

พด.

30,000,000
90
-

30,000,000
90
-

30,000,000
90
-

ไร่
ร้อยละ
แห่ง

110.7611
230.7104
-

310.2494

319.5569

2. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ *
3. การจัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล *

-

5
1

5
1

แห่ง
ระบบ

4. ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. และสินค้าปลอดภัย
อ.ต.ก. *

-

2

2

5. จัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Ortorkor
Fair) *

-

1

6. การดาเนินงานร้านค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการเกษตร
(Mini อ.ต.ก.) *

-

7. จัดตั้งตลาดน้า อ.ต.ก. (ส่วนต่อขยาย) *
8. การพัฒนาสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรม
เกษตร *

-

-

-

12.0000
10.0000

12.0000
10.0000

อ.ต.ก.
อ.ต.ก.

แห่ง

-

10.0000

10.0000

อ.ต.ก.

1

แห่ง

-

15.0000

15.0000

อ.ต.ก.

20 (เดิม)

20 (เดิม)

แห่ง

-

-

-

อ.ต.ก.

-

1
3

1
3

แห่ง
แห่ง

-

10.0000

10.0000

อ.ต.ก.
อ.ต.ก.

9. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสินค้าเกษตร
คุณภาพ อ.ต.ก. *

-

24

24

ครั้ง

-

10.0000

10.0000

อ.ต.ก.

10. การจัดตั้งตลาดปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรเพื่อ
เกษตรกร *

-

1

-

แห่ง

-

-

-

อ.ต.ก.

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้)*

3,000

3,000

3,000

ไร่

44.3050

44.3050

พด.

2. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานในพื้นที่สวน
ยางพารา/สวนปาล์มน้ามัน *

-

1

1

โครงการ

5.0000

5.0000

วก.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 1. พัฒนาคุณภาพดินเพื่อผลิตมะพร้าวภาคใต้ชายแดน *
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

60

60

60

ไร่

-

0.2935

0.2935

พด.

66

66

66

ไร่

-

0.3381

0.3381

พด.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

2. พัฒนาคุณภาพดินเพื่อผลิตไม้ผลภาคใต้ชายแดน *

-

75

2565

10. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
11. ผลผลิต บริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร
1. การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร *

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564

พด.
สศก.
กสส.

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2563

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ)

เป้าหมาย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : สินค้าเกษตรชีวภาพมี
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
มูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อย 3. เกษตรชีวภาพ
ตัวชี้วัด 1: จานวนพันธุกรรมพืช
3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
สัตว์ จุลินทรีย์ ที่ใช้ประโยชน์และ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อน ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 5 ต่อปี
ในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภท ตัวชี้วัดที่ 2: จานวนพันธุกรรมพืช
เวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง รวมถึงการสร้าง
สัตว์ จุลินทรีย์ที่เก็บไว้ในธนาคาร
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พันธุกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 7 สาธารณสุข
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งชาติ
่ 12 ดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ
: * ตัง้ คาของบประมาณปี
2563
แต่ไม่ฉบั
ได้รบับทีการจั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่ม
มูลค่าการผลิตภาคเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

2565

หน่วยนับ

1. รณรงค์หยุดใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง และสร้าง
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบเกษตรอินทรีย์และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน *

8

8

8

จังหวัด

2. โครงการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการผลิต
เข้าสู่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปร
รูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง *

-

1

1

โครงการ

360

360

360

ราย

240/6/6

360/12/6

480/18/6

1

-

68/30

1. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น
อัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
2. โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัต
ลักษณ์ไทย

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร *
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่ม
มูลค่าการผลิตภาคเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

3. แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายงาน
2563

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

40.0000

40.0000

พด.

5.0000

5.0000

วก.

7.4530

10.5554

10.8721

กสก.

ราย/แปลง/
โรงงาน

3.0000

3.0900

3.1827

วก.

-

เรื่อง

3.2185

-

-

สศก.

-

-

แห่ง/
ผลิตภัณฑ์

28.9244

-

-

กสส.

2,150

2,150

ราย

-

-

-

144.2201

156.8831

ปศ.

7.1600

7.1600

พด.

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยด)

4,000

4,000

4,000

ไร่

7.1600

2. ขึ้นทะเบียนและตรวจรับรองระบบข้าว GI สังข์หยด
เมืองพัทลุง พัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
และสนับสนุนระบบโรงสี GMP และแปรรูปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์

5,000

-

-

ไร่

7.3100

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

121

-

-

ราย

1.2632

-

-

ตส.

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สมุนไพร

1,200

1,200

1,200

ราย

5.4303

14.7677

15.2107

กสก.

7

7

7

แห่ง

9.1516

10.0000

10.0000

วก.

2. การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

-

-

กข.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วย
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
3) สร้างอัตลักษณ์หรือนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด
ให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของ
สินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

โครงการ

เป้าหมาย : สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1: จานวนพันธุกรรมพืช
สัตว์ จุลินทรีย์ ที่ใช้ประโยชน์และ
ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2: จานวนพันธุกรรมพืช
สัตว์ จุลินทรีย์ที่เก็บไว้ในธนาคาร
พันธุกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 4. เกษตรแปรรูป
1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป
3) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
- บริการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy]
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าเกษตร
หลักที่ใช้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
(เฉลี่ยร้อยละ)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วยนับ

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

1.5000

1.5000

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. อานวยการกากับติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยสมุนไพรไทย พ.ศ. 2563 - 2565 *

4

4

4

ครั้ง

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่ม
มูลค่าการผลิตภาคเกษตร

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปและ
บรรจุภัณฑ์สินค้าข้าว

4

-

-

ผลิตภัณฑ์

3.9200

32.3900

112.0700

กข.

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการ
แปรรูปสัตว์น้า

1,680

1,600

1,600

ราย

36.9319

996.7859

1041.2112

กป.

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดย
ใช้นวัตกรรมใหม่

2,200

-

-

ราย

5.4180

-

-

มม.

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม
โดยใช้นวัตกรรมใหม่

800

-

-

ราย

10.7489

-

-

มม.

1. ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง *

74,542.27

-

-

ตัน

-

-

-

กยท.

2.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง *

85,787.10

-

-

ตัน

-

-

-

กยท.

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

-

สป.กษ.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 3. เกษตรชีวภาพ
3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อน
ในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภท
เวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง รวมถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิ
รูปประเทศ ด้าน 7 สาธารณสุข
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy]
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนา
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
แปรรูป *
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยว
แผนแม่บท 5 ประเด็นการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
แผนย่อย 1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว
1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของ เชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 10
เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
5.4.5 ส่งเสริ
เกิดการกระจายรายได้
ท่องเที
่ยวชุมชน
หมายเหตุ
: * ตัมง้ ให้
คาของบประมาณปี
2563 แต่จากธุ
ไม่ได้รรกิับจการจั
ดสรรงบประมาณ
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน
สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่ม
มูลค่าการผลิตภาคเกษตร
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. โครงการงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

2565

หน่วยนับ

154

154

154

แหล่ง

2563
11,803.8583

-

192/8/40,000 201/12/40,00 203/12/40,00
ชุด
0
0
โครงการวิจัย
และ
โครงการวิจัย
เดี่ยว/เรื่อง/
สายพันธุ์

198.6131

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

40.9940

42.2238

กสก.

420.0000

430.0000

วก.

2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (การเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานวิจัย)
3. โครงการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม

4

-

-

พันธุ์

12.2055

-

-

-

-

5.3853

4. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร

1200

-

-

ราย

1.9000

3

-

-

เทคโนโลยี

9.2000

33.3000

33.30

กข.

2. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

1

10

10

แห่ง

28.0000

200.0000

200.0000

วก.

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

77

154

154

แหล่ง

3.8600

55.3831

57.0446

กสก.

3
3,000

3
3,000

แห่ง
ราย

65.7000

65.7000

ปศ.

17

17

จังหวัด

35.0000

35.0000

วก.

แผนงาน ยุทธศาสตร์เกษตรสร้าง 1. โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน
มูลค่า
การผลิตพืช โดยฝึกอบรมด้านเกษตรอัจฉริยะและจัด
สัมมนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตข้าว

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่ม
มูลค่าการผลิตภาคเกษตร
แผนงาน บูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ด้านปศุสัตว์ *
3. โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อสนับสนุนความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม *

-

-

9.3500
-

กข.

9.5000
-

มม.
กสก.

78

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิง
ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงิน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายงาน
2563

17

-

-

เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
ความสอดคล้
องของแผน
กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่
บทฯ/
5 การพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและความสามารถในการแข่
งขันของไทย
รูปประเทศ/แผนพั
5.4แผนการปฏิ
พัฒนาภาคการท่
องเที่ยว ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน
สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยว
ชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ

เป้าหมาย : สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 : จานวนพันธุกรรมพืช
สัตว์ จุลินทรีย์ ที่ใช้ประโยชน์และ
ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2 : จานวนพันธุกรรมพืช
สัตว์ จุลินทรีย์ที่เก็บไว้ในธนาคาร
พันธุกรรม

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แนวทางการพัฒนา : 4. ผลักดัน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาค
เกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
BCG Model
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน

2564

2565

หน่วยนับ

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

1. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ โดยจัดตั้งศูนย์ประเมินลักษณะปรากฎของข้าว
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในข้าว

1

-

-

นวัตกรรม

32.3229

101.0000

101.0000

กข.

2. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี
โดยจัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์หม่อนเพิ่มเติม

18

18

18

แห่ง

8.6504

28.7000

31.5700

มม.

250,000

250,000

250,000

ไร่

222.4000

229.0720

235.9442

พด.

4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมธนาคารปุ๋ย)

77

77

77

แห่ง

20.7180

20.1780

20.7180

พด.

1. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ : อนุรักษ์
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ นาไปใช้
ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1115

1,115

1115

สายพันธ์

13.4315

175.0000

30.0000

ปศ.

3. โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
(กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์)

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายงาน
2563

79

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 3. เกษตรชีวภาพ
1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่การผลิตและ
ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนา
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green
(BCG) Economy]
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค
ใหม่
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมข้าว เพื่อความ
มั่นคง การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม *

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุกรรม
(จานวนพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อปี)

-

-

113.0000

112.0000

กข.

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองที่นิยมปลูก *

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุกรรม
(จานวนพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อปี)

-

-

10.0000

10.0000

กข.

1495.1970
50.0000

1773.6758
50.0000

กป.
กป.

50.0000

50.0000

กป.

4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง
5. โครงการเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้าประจาถิ่น *
6. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า *

550
-

1,500
2

1,700
2

ล้านตัว
ชนิด

-

26

26

ลุ่มน้า

537.2586
-

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วยนับ

หน่วยงาน

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

แนวทางการพัฒนา : 4. ผลักดัน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาค
เกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
BCG Model
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุ
ย้อมสี

12,000

12,000

12,000

ราย

93.7247

201.0000

205.0000

มม.

2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม
3. ผลผลิต: ส่งเสริมและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
(งบประมาณแผ่นดิน)

18
2.6337

2.6098

2.6173

แห่ง
ล้านไร่

30.4856
80.0000

1500.0000

1500.0000

มม.
กยท.

4. สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบ
อาชีพเสริม *

4,000

-

-

ราย

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

1. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี (3 กิจกรรม)
2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก *

10
8
-

8
16

8
16

ศูนย์
แห่ง
แห่ง

78.3603
15.3287
-

336.7261
18.0000
4.5600

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร *

-

4

4

แห่ง

-

1.1400

1.1400

กป.

5. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและ
สัตว์น้าชายฝั่งและการทาประมงทะเลที่ได้
มาตรฐานสากล *

-

16

16

แห่ง

-

4.5600

4.5600

กป.

615,000/
1

925,000/
1

1,550,000/
1

ไร่/
เรื่อง

-

80.0000

0.4

0.4

0.4

ล้านไร่

-

6250.0000

1

1

1

เรื่อง

-

18.0000

18.0000

สศก.

-

1

1

เรื่อง

-

4.0300

4.4000

สศก.

200/2

200/2

200/2

ตัน/กลุ่มพืช

44.5737

50.0000

50.0000

วก.

6. โครงการจัดระดับพื้นที่ตามศักยภาพในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการพัฒนา *
7. ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ *
(งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(2))
8. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)" ภายใต้โครงการบูรณา
การภายใน กษ. การบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) *
9. โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลการจัดการ
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร *

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
แผนย่อย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เพิ่มขึ้น
2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นใน
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ทาการเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลด
การพึ่งพาอาหารจากภายนอก
หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน

เป้าหมายงาน
2563

แนวทางการพัฒนา : 4.
1. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รองรับประชาคมอาเซียน
ในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง BCG Model
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

-

-

-

กสก.

346.8279
18.0000
4.5600

กสก.
มกอช.
กป.

150.0000

ส.ป.ก.
เงินนอก
งบประมาณ
6250.0000
กยท.

80

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทาง
การเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่
สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การ
คุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากิน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาค
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
เกษตรลดลง
แผนย่อย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
ตัวชี้วัด : สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
8) อานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรที่สาคัญต่อยอดขาย
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่
เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร คุณภาพและมาตรฐาน
แผนแม่บท 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล
แผนย่อย 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูป
แบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
กระบวน การโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒ: *นาเศรษฐกิ
จและความสามารถในการแข่
งขัดนสรรงบประมาณ
ของไทย
หมายเหตุ
ตัง้ คาของบประมาณปี
2563 แต่ไม่ได้รับการจั
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ
เกษตรกร

แนวทางการพัฒนา : 4.
ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
ในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง BCG Model
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วยนับ

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

-

13.3400

13.3400

สป.กษ.

-

-

มกอช.

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

1. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน
สถานศึกษา *

-

6,840

6,840

คน

แนวทางการพัฒนา : 5.
เชื่อมโยงภาคเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอด
รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและโลจิสติกส์

1. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใน
กระบวนการนาเข้าส่งออกผ่านระบบ NSW
2. การศึกษาจัดทาต้นทุนโลจิส ติกส์การเกษตร
(ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ภาคเกษตร)
3. การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานการเกษตร ในช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565)
4. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์
5. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
6.โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ
NSW
7. การศึกษาการจัดทาแนวทางการรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความ
เย็น (Cold chain)”ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) *

2

-

-

ระบบ

19.9187

1

-

1

เรื่อง

1.4000

0.0000

1.6221

สศก.

1

-

-

เรื่อง

1.0695

0.0000

0.0000

สศก.

1

1

1

ระบบ

18.8664

65.0000

55.0000

กป.

2

2

2

ระบบ

22.5694

29.2521

33.6399

ปศ.

1

1

1

ระบบ

8.7110

15.0000

15.0000

วก.

-

1

-

เรื่อง

-

1.0000

-

สศก.

-

1

-

เรื่อง

-

0.7154

-

สศก.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความสอดคล้
องของแผน
กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนแม่
บท 3 ประเด็
นการเกษตร
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนย่
อย 6. การพั
ฒนาระบบนิเฒวศการเกษตร
ฉบั
บ
ที
่
12/แผนความมั
ฐบาล มชน
2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครั่นวคง/นโยบายรั
เรือนเกษตรกรและชุ
โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ทาการเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลด
การพึ่งพาอาหารจากภายนอก
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
แผนที่ 18 การรักษาความด้านอาหารและน้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ

8. การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายผลผลิตของเกษตรกร
ในพื้นที่สูง/ลาดชัน *

ดิจิทัล
แผนย่อย 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
7) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูป
แบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ความสอดคล้
กษ. กับยุบทริธศาสตร์
กระบวน
การโลจิองของแผน
สติกส์และการให้
การโลจิชสาติ
ติก/ส์แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่งชาติ
แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งชาติ ฉบัจและสั
บที่ 12
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ
เกษตรกร

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : การลงทุนภาคเกษตรใน
แผนแม่บท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
แผนย่อย 2. การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
เชื่อมโยงโครงข่ายและ
ระเบียงภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยัง
ท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
2) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงใน
หมายเหตุ
: * ตังง้ คผลิาของบประมาณปี
ภาคใต้ รวมถึ
ตภัณฑ์ทางทะเล2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ
ยอดจากการผลิตน้ามันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการ

แนวทางการพัฒนา :
5. เชื่อมโยงภาคเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอด
รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก)

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วยนับ

50,000

50,000

-

ไร่

-

1. โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาค
ตะวันออก

270

-

-

ราย

15.5720

2. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาค
ตะวันออกด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน

1

1

1

ด่าน

4.4525

1

-

-

แห่ง

9. โครงการส่งเสริมการทาสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่
* (ปี 63 ใช้งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา
49(3)) (ปี 64 ใช้งบประมาณแผ่นดิน)

เป้าหมาย : การลงทุนภาคเกษตรใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายงาน
2563

แนวทางการพัฒนา :
1. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี *
5. เชื่อมโยงภาคเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอด
รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

170.2400

0.0000

กยท.

-

-

กสก.

20.0000

20.0000

วก.

-

-

อสป.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย่อย 1. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และ
สาธารณูปโภคที่สาคัญ เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว
และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเร่งด่วน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

-

เป้าหมาย : การลงทุนภาคเกษตรใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณเป้ฑ์มาหมาย
วลรวมของพื
่เขต
/ ตัวชี้ว้นัดทีกษ.
ระเบียงภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : การลงทุนภาคเกษตรใน
แผนแม่บท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แผนย่อย 3. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น
1) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการ ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อ
2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปี)
ชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม
9) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน
หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน
การผลิต
แผนการปฎิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ปนะเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา :
5. เชื่อมโยงภาคเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อื่น ๆแนวทางการพั
เพื่อยกระดัฒบและสร้
าง
นา/แผนงาน
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอด
รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วยนับ

1

1

1

แห่ง

หน่วยงาน

2563
11,803.8583

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

6.3164

15.0000

20.0000
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย่อย 2. การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
กษ. กับยุทธศาสตร์
ชาติส/แผนแม่
1) พัความสอดคล้
ฒนาโครงสร้องของแผน
างพื้นฐานและสาธารณู
ปโภคให้
ามารถบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เชื่อมโยงโครงข่ายและ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยัง
ท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
2) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงใน
ภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางทะเล
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ
ยอดจากการผลิตน้ามันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์ม
และยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
5) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดามัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
นโยบายเร่งด่วน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

แนวทางการพัฒนา : 5.
1. โครงการพัฒนาด่านสินค้าเกษตร
เชื่อมโยงภาคเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอด
รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)

กป.

เป้าหมาย : การลงทุนภาคเกษตรใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น เป้าหมาย / ตัวชี้วัด กษ.
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อ
ปี)

หมายเหตุ : * ตัง้ คาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา : 5.
เชื่อมโยงภาคเกษตรกับ
แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
ภาคอุแนวทางการพั
ตสาหกรรมและภาคบริ
การ
ฒนา/แผนงาน
โครงการ
อื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้าง
2563
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร สอด
รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 2. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน (ภาคกลาง) *
1
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาค
พื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก) ตะวันออกด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน *
2. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา *
แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่ 1. โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วยนับ

1

1

ด่าน

1

1

1

2563
11,803.8583

หน่วยงาน

2564
39,257.2753

2565
40,764.6659

-

15.0000

15.0000

วก.

แห่ง

-

15.0000

20.0000

กป.

1

ด่าน

-

15.0000

15.0000

วก.

11

11

รายการ

16.6368

23.4697

25.2117

กป.

2. โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

13

13

13

แห่ง

10.4779

110.6276

127.2217

ปศ.

3. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน

14

14

14

ด่าน

9.0228

20.0000

20.0000

วก.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
ความสอดคล้
องของแผน
กษ. กับยุทจธศาสตร์
ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนย่
อย 3. การพั
ฒนาเขตเศรษฐกิ
พิเศษชายแดน
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้ง
ทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม
9) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน
การผลิต
แผนการปฎิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ปนะเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้า
บริเวณด่านชายแดน
6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย
นโยบายเร่งด่วน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

โครงการ
2563

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวย
ความสะดวกด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม (ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน)

เป้าหมายงาน
2564 2565

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฝนหลวง

90

90

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1

1

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

10

10

4. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่ง
เป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ (7 กิจกรรม)

450

5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสิง่ แวดล้อมบนพื้นที่สูง

90

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
2563
2564
2565
1,117.6745 3,834.3486 3,987.0649

ร้อยละ

6.0964

45.7239

24.5000

ฝล.

โครงการ

3.8475

60.0000

80.0000

กป.

10

แห่ง

17.2319

16.3374

17.0000

วก.

-

-

โครงการ

221.5500

823.9650

914.7570 สวก.

44

45

50

โครงการ

73.9000

92.5000

94.3000 สวพส.

6. โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร *

700

800

1,000

ราย

-

73.056

87.6670 สวก.

7. การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย
การเกษตรของประเทศ *

20,000

รายการ

-

8. การบริหารจัดการและสือ่ สารองค์ความรู้
ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ *

5

ฐานข้อมูล
งานวิจัยด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

-

1
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
เป้าหมาย : มีงานวิจัยและ
แข่งขัน
พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้าน
แผนแม่บท 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
แผนย่อย 5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนวิจัยต่อยอดเชิงสังคม
นวัตกรรม
และเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกด้าน ความสามารถภาคเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการสร้าง
ตัวชี้วัด 1 : อัตราการขยายตัว
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ ได้แก่
ของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัย ขีดความสามารถการแข่งขันภาค
และพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อ
ตัวชี้วัด 2 : อัตราการขยายตัว
เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติ ของงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนา
และนานาชาติ
ขีดความสามารถการแข่งขันภาค
4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การ
เกษตร
ออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผูใ้ ช้เทคโนโลยี
ผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุม่
นักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างคล่องตัว
5) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

5

5

สวก.

46.035

55.2430 สวก.

ระหว่างผูใ้ ช้เทคโนโลยี
ผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุม่
นักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างคล่องตัว
5) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
นวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐฉบั
บาลหลั
ก
บที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

9. โครงการวิจัยการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2560 (ISO/IEC
17025 : 2017) *
(ปี 63 ใช้งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา
มาตรา 49(4)) (ปี 64-65 ใช้งบประมาณแผ่นดิน)

เป้าหมาย : สถาบันเกษตรกรมี
การใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จานวนสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา : 2. พัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและนาไปสูก่ ารผลิต
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม (ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน)

เป้าหมายงาน
2564 2565

หน่วยนับ

-

-

1
4

แห่ง
มาตรฐาน
การทดสอบ

32

125

150

โครงการ

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น

30
/192
/85

30
/201
/85

30
/203
/85

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

19

35

4. โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว (4 กิจกรรม)

9

-

1. โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
2563
2564
2565
1,117.6745 3,834.3486 3,987.0649

-

1.5164

1.5164 กยท.

8.0894

41.9895

60.0000

กป.

แผน
บูรณาการ/
ชุด
โครงการวิจัย
และโครงการ
วิจัยเดีย่ ว/
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ

440.0000

695.2239

764.7469

วก.

40

โครงการ

24.0352

57.5953

63.5839

ปศ.

-

แผนงาน

237.0028

1,380.0000

1,280.0000

86

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของ
ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

กข.
5. โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการประมง

9

50

70

โครงการ

2.8106

120.00000

150.0000

กป.

6. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ประมง

34

40

50

โครงการ

8.7362

42.0000

62.0000

กป.

5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

เรื่อง

8. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ (กิจกรรม วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)

50

-

-

เรื่อง

13.1478

9.โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ (กิจกรรม วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพ
การทางานของหน่วยงาน)

23

-

-

เรื่อง

22.9606

แผนงาน/
โครงการ
แผนงาน/
โครงการ

25.8653

10/24 10/24 10/24

1. โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติสาหรับงานไฟฟ้าแรงสูง *
(งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา
49(4))

1

2/1

2/1

-

-

ชิ้นงาน
ต้นแบบ

-

-

96.0000

-

-

35.00

0.00

96.0000

พด.

-

พด.

-

พด.

36.0000

มม.

0.0000 กยท.

87

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา : 2. พัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและนาไปสูก่ ารผลิต
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค

-

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
2563
2564
2565
1,117.6745 3,834.3486 3,987.0649

73

2/1
เป้าหมาย : มีงานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ตลอดจนวิจัยต่อยอดเชิงสังคม
และเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร
ตัวชี้วัด 1. อัตราการขยายตัว
ของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถการแข่งขันภาค
เกษตร
ตัวชี้วัด 2. อัตราการขยายตัว
ของงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถการแข่งขันภาค
เกษตร

หน่วยนับ

7. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ

10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านหม่อนไหม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน
1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายงาน
2564 2565

เป้าหมาย : มีงานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ตลอดจนวิจัยต่อยอดเชิงสังคม
และเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถภาคเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1. อัตราการขยายตัว
ของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถการแข่งขันภาค
เกษตร
ตัวชี้วัด 2. อัตราการขยายตัว
ของงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถการแข่งขันภาค
เกษตร

แนวทางการพัฒนา : 2. พัฒนา
และส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและนาไปสูก่ ารผลิต
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
แผนงาน
บูรณาการเพื
่อพัฒนา
แนวทางการพั
ฒนา/แผนงาน
พื้นที่ระดับภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ
1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต
2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
3) สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส้รางความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4. ส่งเสริม Smart famer และ
Precision farming

เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : จานวนเกษตรกร
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 63)
/ มูลค่าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะ
(ร้อยละ) ปี 64-65)
เป้าหมาย 2 : ผลผลิตต่อหน่วย
ของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : อัตราการขยายตัว
ของผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม
หรือแปลงอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนา
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี
เกษตรแม่นยา (Precision
agriculture)
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ
2563

2. โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอนโดยใช้
ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที่ได้จากขบวนการ
สังเคราะห์แสงที่ใบเคลือ่ นย้ายไปใช้ใน
ขบวนการสร้างน้ายาง *
(ปี 63 ใช้งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา
มาตรา 49(4)) (ปี 64 ใช้งบประมาณแผ่นดิน)

1.. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร

เป้าหมายงาน
2564 2565

-

1

-

หน่วยนับ

ผลงานวิจัย

4,700 4,700 4,700

ราย

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
2563
2564
2565
1,117.6745 3,834.3486 3,987.0649

-

12.4008

2.24

0.0000 กยท.

48.7962

50.2601 กสก.

2. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร *
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor
Pool) โดยจัดตัง้ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร
ด้านปศุสัตว์ ให้บริการเกษตรกร/กลุม่ เกษตรกร
ในด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการ
สารองเสบียงสัตว์ *

-

-

-

-

-

-

-

12
600

12
600

แห่ง
ราย

-

85.0000

4. การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันการเกษตร *

2

4

4

โครงการ

-

6.1061

1.9061 สศก.

5. โครงการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตร *

-

2

2

เรื่อง

-

0.4000

0.4000 สศก.

6. โครงการสร้างชาวนาให้เป็นผูป้ ระกอบการ
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย *

-

ราย

-

10.8300

-

-

85.0000

10.8400

กสส.
ปศ.

กข.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน
1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการ
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีด
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
ความสามารถการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส้รางความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
ความสอดคล้
องของแผน
กษ. กับยุทธศาสตร์ช่นาติใหม่
/แผนแม่บทฯ/
5.3.3
พัฒนาองค์
กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.3.7 ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4. ส่งเสริม Smart famer และ
Precision farming

เป้าหมาย 2 : ผลผลิตต่อหน่วย
ของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : อัตราการขยายตัว
ของผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม
หรือแปลงอัจฉริยะ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้)

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
2563
2564
2565
1,117.6745 3,834.3486 3,987.0649

16

แห่ง

-

0.00

0.0000

กป.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา 2. โครงการต้นแบบการลดพลังงานโดยใช้
พื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) เครือ่ งควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะ โดยสร้าง
ระบบต้นแบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี Precision and
Smart Aquaculture Technology แบบ
สมดุลและยั่งยืน *

4

แห่ง

-

0.00

0.0000

กป.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก)

16

แห่ง

-

0.00

0.0000

กป.

3. โครงการต้นแบบการลดพลังงานโดยใช้
เครื่องควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะ โดยสร้าง
ระบบต้นแบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี Precision and
Smart Aquaculture Technology แบบ
สมดุลและยั่งยืน *

-

150

150

ราย

-

30.8445

35.8445

กป.

1

1

ระบบ

-

15.5000

15.5000

กป.

1

-

เรื่อง

-

7.6866

-

สศก.
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1. โครงการต้นแบบการลดพลังงานโดยใช้
เครื่องควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะ โดยสร้าง
ระบบต้นแบบการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝัง่
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี Precision and
Smart Aquaculture Technology แบบ
สมดุลและยั่งยืน *

แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัย
1. โครงการเกษตรอัจฉริยะ ด้านประมง *
และพัฒนานวัตกรรม (ด้านการ 2. โครงการพัฒนาการเลีย้ งปลาทะเลเศรษฐกิจ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน) ในกระชั
งใหญ่
* านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
3. พัฒนาศั
กยภาพด้
เกษตรกรยุค THAILAND 4.0 *

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2564 2565

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมาย 1 : ระดับความมั่ นคง
ด้านน้าส้าหรับการเกษตร
ตัวชี้วัด 1: พืนที่รับการบรรเทา
อุทกภัย
เป้าหมาย 2 : ระดับการรับมือ
กับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึน
ตัวชี้วัด 2 : พืนที่รับการบรรเทา
อุทกภัย

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป้าหมาย ระดับความมั่ นคง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านน้าส้าหรับการเกษตร
แผนแม่บท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้าทังระบบ
ตัวชี้วัด พืนที่รับการบรรเทา
แผนย่อย 1. การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบเพื่อ อุทกภัย
เพิ่มความมั่ นคงด้านน้าของประเทศ
เป้าหมาย ระดับการรับมือกับ
4) จัดการบริหารน้าเชิงลุ่มน้าอย่างมีธรรมาภิบาล
พิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึน
แผนย่อย 2. การเพิ่มผลิตภาพของน้าทังระบบ ในการใช้น้า
ตัวชี้วัด พืนที่รับการบรรเทา
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
อุทกภัย
ทัดเทียมกับระดับสากล
3) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า โดยการใช้น้าอย่างมีคุณค่า
การใช้น้าซ้า การน้าน้ากลับมาใช้ใหม่
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็น:การปฏิ
รูปที่ 1: ทรัพยากรดิ
หมายเหตุ
* ตังค้าของบประมาณปี
2563นแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ทรัพยากรน้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

แนวทางการพัฒนา : 1. การ
จัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุล
ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
แผนงาน บูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

1. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า โดย
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพืนที่
เกษตรกรรมและพืนที่เขตเศรษฐกิจ

0.57

2. ชลประทานขนาดใหญ่
(ด้านป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)

2564

เป้าหมายงาน
2565

0.58

0.58

12,500

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน

หน่วยนับ

2563
65,892.2107

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

ล้านไร่

8,279.9796

9,107.9776

8,948.1355

ชป.

ไร่

2,719.3143

12,366.9804 10,094.5206

ชป.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้าทังระบบ
แผนย่อย 1. การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่ นคงด้านน้าของประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ทรัพยากรน้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทังระบบ แหล่งน้าชุมชน
และทะเล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

3. โครงการจัดการคุณภาพน้า

แนวทางการพัฒนา : 1. การ
จัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุล
ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
แผนงาน บูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู
พืนที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า
(3 กิจกรรม)

108

10

123

109

แห่ง

158.4292

190.1150

136.3292

ชป.

20

20

แห่ง

12.5900

102.0000

984.0000

พด.

เป้าหมาย ระดับความมั่ นคง
ด้านน้าส้าหรับการเกษตร
ตัวชี้วัด พืนที่รับการบรรเทา
อุทกภัย
เป้าหมาย ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด พืนที่รับการบรรเทา
อุทกภัย

แนวทางการพัฒนา : 1. การ
จัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุล
ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
แผนงาน บูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป้าหมาย ผลิตภาพจากการใช้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
น้าของภาคเกษตรเพิ่มขึน
แผนแม่บท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้าทังระบบ
ตัวชี้วัด พืนที่รับประโยชน์ที่
แผนย่อย 2. การเพิ่มผลิตภาพของน้าทังระบบ ในการใช้น้า
สร้างใหม่
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
2) จัดการน้าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้าอย่างเพียงพอส้าหรับ
การพัฒนาเกษตร และอุตสาหกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การพัฒนาแหล่งน้าและการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทังระบบ แหล่งน้าชุมชน
หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และทะเล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

แนวทางการพัฒนา : 1. การ
จัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุล
ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
แผนงาน บูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ
2563

2564

เป้าหมายงาน
2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ

2563
65,892.2107

136,900
/114.90
935,800
-

ไร่/ล้าน ลบ.ม.

18,663.3348

ไร่
ไร่/ล้าน ลบ.ม.

160

2564
96,972.7954

หน่วยงาน
2565
86,160.9853
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้าทังระบบ
แผนย่อย 1. การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทังระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่ นคงด้านน้าของประเทศ
งของแผน
ชาติ
/แผนแม่บทฯ/
4)ความสอดคล้
จัดการบริหอารน
้าเชิงลุกษ.
่มน้ากัอย่บยุาทงมีธศาสตร์
ธรรมาภิ
บาล
แผนการปฏิ
รูปประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งนชาติ
แผนย่
อย 2. การเพิ
่มผลิตภาพของน
้าทังระบบ
ในการใช้
้า
่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
อย่างประหยัฉบั
ด บรู้คทีุณ
ค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
3) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า โดยการใช้น้าอย่างมีคุณค่า
การใช้น้าซ้า การน้าน้ากลับมาใช้ใหม่
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1: ทรัพยากรดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ทรัพยากรน้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทังระบบ แหล่งน้าชุมชน
และทะเล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

1. โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่
ชลประทาน (3 กิจกรรม)
2. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
3. ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

134,279 135,600
/112.68 /113.80
917,436 926,600
-/73.70 345,780
/ 90.05

4. โครงการเพิ่มปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

19,610.0778 18,372.8937

ชป.

6,231.3870
4,392.8909

6,910.5108
15,965.9163

6,220.3129
8,683.7659

ชป.
ชป.

ล้าน ลบ.ม./ปี

537.6367

5,651.6756

3,032.1053

ชป.

40.6991

67.0418

70.3938

5. โครงการเพิ่มพืนที่ชลประทาน *
- (กิจกรรม จัดการแหล่งน้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
- กิจกรรมบริหารจัดการน้าในเขตปฏิรูปที่ดิน )

130
123
7

177
166
11

177
166
11

แห่ง

6. พัฒนาแหล่งน้าชุมชน * (เข้าแผนการ
กระจายอ้านาจ/ถูกถ่ายโอนภารกิจไปยัง อปท.)

-

-

-

แห่ง

-

-

-

พด.

7. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า *
(เข้าแผนการกระจายอ้านาจ/ถูกถ่ายโอนภารกิจ
ไปยัง อปท.)

-

-

-

แห่ง

-

-

-

พด.

89,792

-

-

ไร่

-

-

กองทุนจัดรูปที่ดิน

8. จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม

714.5000

ส.ป.ก.
เงินนอกงบประมาณ

2) จัดการน้าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้าอย่างเพียงพอส้าหรับ
การพัฒนาเกษตร และอุตสาหกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การพัฒนาแหล่งน้าและการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้
องของแผน
นโยบายรั
ฐบาลหลั
ก กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิ
ร
ป
ู
ประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
คมแห่องชาติ
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรัจกและสั
ษาสิ่งงแวดล้
ม
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทังระบบ แหล่งน้าชุมชน
และทะเล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพืนที่เกษตรกรรม โดยปรับปรุงพืนที่
และพัฒนาน้าต้นทุนพร้อมระบบกระจายน้า
ระดับแปลงเกษตรกร *
แผนงาน พืนฐานด้านการสร้างการ 1. การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร บริการด้านการบิน (3 กิจกรรม)
ต่อสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการงานชลประทาน
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อ
1. โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต เนื่องมาจากพระราชด้าริ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
2. โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐ
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้า
ชลประทาน

หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พืนที่ระดับภาค (ภาคใต้)

1. วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบ

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
พืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) การเกษตร

2564

หน่วยนับ

100,000

100,000

100,000

90

90

90

ร้อยละ

25.40
20,000

25.45
20,000

25.79
20,000

3,088

3,164

100

หน่วยงาน

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

473.7511

473.7511

พด.

1,360.9637

3377.2120

2767.1620

ฝล.

ล้านไร่
คน

3,491.4889
2,096.8920

3,334.8432
2,096.8920

6,175.1910
2,096.8920

ชป.
ชป.

3,322

ตัน

2,179.5362

2,290.6552

2,405.1880

ชป.

100

100

ร้อยละ

6,190.8269

5,749.8269

5,749.8269

ชป.

4,800

5,000

6,000

ไร่

1,431.2230

1,431.2230

1,431.2230

ชป.

380

400

500

ไร่

91.5000

91.5000

91.5000

ชป.

ไร่

2563
65,892.2107

-

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พืนที่ระดับภาค (ภาคกลาง)

1. ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคกลาง)

4,000

5,000

5,500

ไร่

1,101.5192

1,101.5192

1,101.5192

ชป.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พืนที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก)

1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

2,100

3,000

4,500

ไร่

700.3919

700.3919

700.3919

ชป.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พืนที่ระดับภาค (ภาคเหนือ)

1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้า (ภาคเหนือ)

7,100

7,100

7,240

ไร่

1,306.0738

1,306.0738

1,306.0738

ชป.

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนา
พืนที่ระดับภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

1.ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้า (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

29,259

30,000

25,000

ไร่

3,022.9125

3,022.9125

3,022.9125

ชป.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้าทังระบบ
แผนย่อย 2. การเพิ่มผลิตภาพของน้าทังระบบ ในการใช้น้า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การพัฒนาแหล่งน้าและการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทังระบบ แหล่งน้าชุมชน
และทะเล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

งบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายงาน
2565

2563

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย การผลิตของภาค
เกษตรมีความยั่งยืน
ตัวชี้วัด ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การเกษตร
- การอุดหนุนการเกษตร
- การควบคุมสารก้าจัดศัตรูพืช

หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แนวทางการพัฒนา : 2. การ
อนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร
การเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมลูค่า

โครงการ

1. การบริหารจัดการพืนที่เกษตร อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืนที่สูง

2563

2564

30

35

เป้าหมายงาน
2565

40

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน

หน่วยนับ

2563
65,892.2107

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

ร้อยละ

26.5377

35.5071

37.2825

สวพส.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 1. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว
1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5: ความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 10 พลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1: ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชือเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว ส้าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 19 การรักษาความมั่ นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย ความยั่งยืนของภาค
เกษตร
ตัวชี้วัด พืนที่ทางการเกษตรที่
ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 3. การ
1. กิจกรรมบริหารจัดการ ด้านการปฏิรูปที่ดิน
จัดการพืนที่เกษตร ประมง และ เพื่อเกษตรกรรม
ปศุสัตว์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน พืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2563

2564

73

73

เป้าหมายงาน
2565

73

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน

หน่วยนับ

2563
65,892.2107

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

จังหวัด

281.7206

744.032

781.2336

ส.ป.ก.

94

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 6 ประเด็นพืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แผนย่อย 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพืนที่โดยรอบ โดย
เน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพืนที่
แผนย่อย 2. การพัฒนาพืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริการจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน
1) จัดท้าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการ
พัฒนาพืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และพืนที่อนุรักษ์
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฎิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมเกษตร
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรดิน)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท้ากินและลดความเหลื่อมล้าด้าน
การถือครองที่ดิน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

2564

เป้าหมายงาน
2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ

2563
65,892.2107

เป้าหมาย คุณภาพน้าในแหล่ง
น้าผิวดิน และแหล่งน้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด คุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดิน และแหล่งน้าทะเลมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศไทย

แนวทางการพัฒนา : 3.การ
1: ด้าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จัดการพืนที่เกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน บูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
2. โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
ปัญหาลุ่มน้าวิกฤต

26,427

-

-

ไร่

220.5000

12

12

12

แห่ง

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของภาคเกษตรไทยลดลง
ตัวชี้วัด จ้านวนการจัดฝึกอบรม
(ครัง) / ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ภาคเกษตร (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 5 การ
1. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ย
ปรับตัวและลดผลกระทบจากการ อินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพืนที่
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เกษตรภาคเหนือ
แผนงาน พืนฐานด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

70,000

100,000

100,000

ไร่

หน่วยงาน
2565
86,160.9853

-

-

8.7095

25.3686

27.9055

40.2000

55.9120

กองทุนจัดรูปที่ดิน

ปศ.

95

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตรทังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
1) จัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และ
แหล่งน้าทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทังระบบ แหล่งน้าชุมชน
และทะเล

2564
96,972.7954

หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

55.9120

พด.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย คุณภาพอากาศ อยู่
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
ตัวชี้วัด คุณภาพอากาศ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
(ร้อยละของพืนที่เกษตร
เป้าหมายทังหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป้าหมาย การจัดการขยะมูล
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฝอย มูลฝอยติดเชือ ของเสีย
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
อันตราย สารเคมีในภาคเกษตร
แผนย่อย 4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และภาคอุตสาหกรรมมี
และสารเคมีในภาคเกษตรทังระบบให้เป็นไปตาม
ประสิทธิภาพมากขึน
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด ดัชนีประสิทธิภาพการ
3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ ของเสียอันตรายและ จัดการขยะ
กากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : สิ่งแวดล้อม (เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
ตังค้ตาสาหกรรมภายใต้
ของบประมาณปี 2563
ม่ได้รับการจั
สรรงบประมาณ
5.2.1 พัฒ: *นาอุ
แนวคิแต่ดไเศรษฐกิ
จชีวดภาพ
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 3.การ
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพืนที่การเกษตร
จัดการพืนที่เกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน บูรณาการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายงาน
2565

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

หน่วยนับ

16,800

16,800

16,800

ราย

30
600

35
700

แห่ง
ตัวอย่าง

หน่วยงาน

2563
65,892.2107

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

16.1730

32.6546

33.6324

กสก.

8.3237

9.5723

ปศ.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตรทังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 3.การ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการของเสีย
จัดการพืนที่เกษตร ประมง และ ด้านปศุสัตว์ *
ปศุสัตว์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน บูรณาการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

-

3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ ของเสียอันตรายและ
กากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : สิ่งแวดล้อม (เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ)
ความสอดคล้
องของแผน
กับยุทงธศาสตร์
ชาติ
แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสักษ.งคมแห่
ชาติ ฉบั
บที/แผนแม่
่ 12 บทฯ/
ประเทศ/แผนพั
และสัองมเพื
คมแห่่อการ
งชาติ
ยุทแผนการปฏิ
ธศาสตร์ที่ ร4ูปการเติ
บโตที่เป็ฒนนาเศรษฐกิ
มิตรกับสิ่งจแวดล้
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย ความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึน
ตัวชี้วัด ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร
(Ocean Health Index: OHI) ที่
เกี่ยวข้อง
(7. การจัดหาอาหาร (Food
Provision) คือ การจับสัตว์น้า
และการท้าประมงทะเลอย่าง
ยั่งยืน)

หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 4. ส่งเสริม 1. โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่าง
และสนับสนุนการท้าประมงอย่าง ยั่งยืน
สมดุลและยั่งยืน
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล

2. โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
ทะเล *

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

เป้าหมายงาน
2565

1,800

3,000

3,000

ล้า

-

1

1

ชนิด

หน่วยนับ

หน่วยงาน

2563
65,892.2107

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

32.9664

195.7879

195.7879

กป.

30.0000

30.0000

กป.

-
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล
1) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทังระบบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : ทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 13 การรักษาความมั่ นคงทางทะเล
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.4 สร้างความมั่ นคงของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเพื่อ
การพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทังระบบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : ทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้องของแผน
กษ.ว่ากัด้บวยุทยความมั
ธศาสตร์ช่นาติ
/แผนแม่
บทฯ/
นโยบายและแผนระดั
บชาติ
คงแห่
งชาติ
แผนการปฏิ
ร
ป
ู
ประเทศ/แผนพั
ฒ
นาเศรษฐกิ
จ
และสั
ง
คมแห่
งชาติ
นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 13 การรักษาความมั่ นคงทางทะเล
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.4 สร้างความมั่ นคงของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเพื่อ
การพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(7. การจัดหาอาหาร (Food
Provision) คือ การจับสัตว์น้า
และการท้าประมงทะเลอย่าง
ยั่งยืน)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว
3) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของภาคเกษตรไทยลดลง
ตัวชี้วัด จ้านวนการจัดฝึกอบรม
(ครัง) / ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ภาคเกษตร (ร้อยละ)

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ 1. การปฏิบัติการฝนหลวง
ทรัพยากรน้า

แนวทางการพัฒนา: 6.ด้านความ 1. การเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ *
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
แผนงาน พืนฐานด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าหมายงาน
2565

1

หน่วยนับ

1

เรื่อง

2563
65,892.2107

-

หน่วยงาน

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

1.0400

0.5400

สศก.

657.5534

690.3808

ฝล.

21.8200

218.8500

สป.กษ.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป้าหมาย : ภาคเกษตรไทย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการพัฒนาที่
แผนแม่บท 2 ประเด็นการต่างประเทศ
ยั่งยืนในระดับประเทศไทย
แผนย่อย 2. ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการ ตัวชี้วัด : วัดความสอดคล้องใน
พัฒนาระหว่างประเทศ
ระดับความร่วมมือตามพันธกรณี
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่ง ด้านการเกษตร /จ้านวนความ
กระจายความเจริ
ญและโอกาสทางเศรษฐกิ
่ภูมิภดาคต่
าง ๆ ร่วมมือ/ผลส้าเร็จของโครงการ
หมายเหตุ
: * ตังค้าของบประมาณปี
2563 แต่ไม่ไจด้ไปสู
รับการจั
สรรงบประมาณ
ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึน
ภายใต้โครงการความร่วมมือ /
8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ มูลค่าการค้าที่เพิ่มขึนจากการ
นานาประเทศทังในระดับ ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุ เจรจาเปิดตลาด

แนวทางการพัฒนา : 5 การ
1. วิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ปรับตัวและลดผลกระทบจากการ การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ยั่งยืน *
แผนงานพืนฐานด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

2564

75

48

-

-

ร้อยละ

48

48

ครัง

452.4436

-

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
รูปประเทศ/แผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่วิตงชาติ
ยุทแผนการปฏิ
ธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติ
บโตบนคุ
ณภาพชี
ที่
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

แนวทางการพัฒนา: 6.ด้านความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. สนับสนุนการด้าเนินโครงการความร่วมมือ
แผนงาน พืนฐานด้านการสร้างการ ระหว่างประเทศ *
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 2 ประเด็นการต่างประเทศ
แผนย่อย 3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
2) ผลักดันให้มีการจัดท้า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมาย
และกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายรัฐบาลหลัก
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา: 6.ด้านความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ภาคเกษตรไทยมีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติเกี่ยวกับ
ด้านการเกษตร และสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วมก้าหนด
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการเกษตรเพิ่มขึน
ตัวชี้วัด ระดับความร่วมมือด้าน
การเกษตรกับต่างประเทศใน
การปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากลที่ส้าคัญ

หมายเหตุ : * ตังค้าของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายงาน
2565

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

หน่วยนับ

-

8

8

โครงการ

3. ค่าบ้ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ *

3

3

3

4. การส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น *

15

15

5. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การปฏิรูปที่ดิน *

23

25

หน่วยงาน

2564
96,972.7954

2565
86,160.9853

-

6.0000

6.0000

สป.กษ.

องค์กร

-

62.0000

62.0000

สป.กษ.

15

คน

-

2.0000

2.0000

สป.กษ.

26

ราย

-

2.7000

2.8000

ส.ป.ก.

6. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และต่างประเทศ *

2563
65,892.2107

-

กสส.

1. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

15

15

15

เรื่อง

39.7069

75.0000

75.0000

มกอช.

2. หน่วยตรวจสอบรับรองทังภาครัฐและเอกชน
ได้รับการรับรองจาก มกอช.

24

24

24

หน่วย-ขอบข่าย

20.0066

38.0000

38.0000

มกอช.

3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการ
เจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า

5

5

5

เรื่อง

29.1567

60.0000

60.0000

มกอช.

99

เป้าหมาย : ภาคเกษตรไทย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการพัฒนาที่
แผนแม่บท 2 ประเด็นการต่างประเทศ
ยั่งยืนในระดับประเทศไทย
แผนย่อย 2. ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการ ตัวชี้วัด : วัดความสอดคล้องใน
พัฒนาระหว่างประเทศ
ระดับความร่วมมือตามพันธกรณี
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่ง ด้านการเกษตร /จ้านวนความ
กระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมมือ/ผลส้าเร็จของโครงการ
ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึน
ภายใต้โครงการความร่วมมือ /
8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ มูลค่าการค้าที่เพิ่มขึนจากการ
นานาประเทศทังในระดับ ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุ เจรจาเปิดตลาด
ภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด้าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของมนุษย์
แผนที่ 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
นโยบายรัฐบาลหลัก
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2564
2565

2563

เป้าหมาย ป้องกันและแก้ปัญหา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัด กษ. ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
เป้าหมาย 1 : มีการใช้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
เทคโนโลยีดจิ ิทัลในการบริหาร
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
จัดการองค์กรเพิ่มขึ้น (จานวน
ประสิทธิภาพภาครัฐ
งานบริการ)
แผนย่อย 1. การพัฒนาบริการประชาชน
ตัวชี้วัด 1 : จานวนกระบวนงาน
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการ และบริการของส่วนราชการใน
ให้บริการประชาชน
สังกัด กษ. ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมา ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล
หมายเหตุ
ประยุกต์ใ:ช้* ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมาย 2 : บริการของ
3) ปรับวิธีการทางาน จาก“การทางานตามภารกิจที่กฎหมาย หน่วยงานสังกัด กษ. มี
กาหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพเป็นที่

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

แนวทางการพัฒนา : 1. การ
1. โครงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง
พัฒนากลไกการดาเนินงานของ
ไซเบอร์ (Cyber Security) *
ภาครัฐ
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง

2

2

2

ครั้ง

-

แนวทางการพัฒนา : 1. การ
พัฒนากลไกการดาเนินงานของ
ภาครัฐ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

80

82

85

ร้อยละ

59.0979

หน่วยงาน

0.4041

0.4041

สศก.

78.0069

83.7802

สวพส.

100

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท 1 ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
2) ป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการ
วางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซ
เบอร์
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิตลั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ 11 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปกการบริหารจัดการภาครัฐ
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
2. การประชาสัมพันธ์ บริการผู้เข้าชม
สร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย

-

-

-

-

1.9620

-

-

พกฉ.

3. การอานวยการ (3 กิจกรรม)

-

-

-

-

98.1139

-

-

พกฉ.

1. โครงการการอานวยการและบริหารจัดการ
ด้านการเกษตร (3 กิจกรรมหลัก )

-

-

-

-

361.0726

579.0000

579.0000

สป.กษ.

เป้าหมาย 1 : มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีดจิ ิทัลในการบริหาร
จัดการองค์กรเพิ่มขึ้น (จานวน
งานบริการ)
ตัวชี้วัด 1เป้:าจหมาย/ตั
านวนกระบวนงาน
วชี้วัด
และบริการของส่วนราชการใน
สังกัด กษ. ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้
ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เป้าหมาย 2 : บริการของ
หน่วยงานสังกัด กษ. มี
ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด 2 : ระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานสังกัด กษ.

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2564
2565

2563

2. โครงการจัดหาระบบบริการจัดการการใช้
งานเอกสาร/แฟ้มเอกสารร่วมกันในรูปแบบ
คลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud File
Sharing) *
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ให้บริการบนระบบดิจิทัล *

-

-

1

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยงาน

ระบบ

-

2.8000

-

สป.กษ.

6

6

6

ระบบ

-

-

-

ตส.

4. โครงการปฏิรูปองค์กรสานักงานการปฏิรูป
ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) *

1

1

1

โครงการ

-

-

-

ส.ป.ก.

5. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนและ
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดนิ *(ดาเนินการภายใต้โครงการบริหาร
จัดการที่ดนิ ทากินให้เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส) *

72

72

72

จังหวัด

-

-

-

ส.ป.ก.

6. ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มช่องทางการรับ จ่าย เงินกองทุน (แผนงานศึกษาการเพิ่ม
เครือข่าย) *

1

1

1

แห่ง

-

0.3500

0.3500

ส.ป.ก.

7. โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) *

1

1

1

เรื่อง

-

-

-

ตส.

8. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ภายใต้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ *

1

1

1

โครงการ

-

-

-

ส.ป.ก.

9. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ภายใต้แผนงานบูรณาการ *

3

3

3

แผนงาน

-

-

-

ส.ป.ก.

10. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในองค์การ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้าน
การเงินและบัญชี *

1

1

1

โครงการ

-

-

-

ส.ป.ก.

11. ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
ภายใน ส.ป.ก. *

14

14

14

หน่วยรับ
ตรวจ

-

-

-

ส.ป.ก.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
ความสอดคล้
องของแผน
กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนย่
อย 1. การพั
ฒนาบริกษ.
การประชาชน
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
ให้บริการประชาชน
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมา
ประยุกต์ใช้
3) ปรับวิธีการทางาน จาก“การทางานตามภารกิจที่กฎหมาย
กาหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ”
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2564
2565

2563

เป้าหมาย หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด จานวนโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตอ่ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
เป้าหมาย หน่วยงานสังกัด กษ.
บริหารจัดการภาครัฐ
มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
มาตรฐานสากลและมีความ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
คล่องตัว
แผนย่อย 3 การปรับสมดุลภาครัฐ
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของส่วน
1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ราชการในสังกัด กษ. ที่มีระดับ
ดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
Digital Government Maturity
เหมาะสม
Model ไม่ต่ากว่าระดับที่ 2
แผนย่อย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของส่วน
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัตงิ านอย่างมี
และสหกรณ์ที่เข้ารับการประเมิน
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล
สถานะเป็นระบบราชการ 4.0
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและ
(PMQA 4.0)
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
กระชับ ทันสมัย
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
หมายเหตุ
: * ตั้งคาของบประมาณปี
และระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สงู 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2: อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิรูปบทบาทงาน
พัฒนาการเกษตร

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนา : 2. การ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

1. จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร กากับและติดตามการ
ดาเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

-

-

-

2. ประเมินผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

3. ประสานเร่งรัด ให้คาปรึกษาแนะนา
เผยแพร่และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

-

-

-

-

-

-

-

1. การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร
(2 กิจกรรม)
2. โครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตร *
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization)
พร้อมระบบสารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย *
4. โครงการจัดหาระบบซอฟต์แวร์ระบบ
จัดการผู้มีสทิ ธิ์ใช้งานแบบรวมการ (Single
Sign On) *
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารสานักงาน
ดิจิทัล (E-Office) *
6. พัฒนาการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ *
7. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ตามนโยบายสาคัญ
8. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. *

2,000/
3,000

หน่วยงาน

สป.กษ.
(ป.ย.ป.กษ.)
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย 2. การบริหารจัดการการเงินการคลัง
1) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจ
พื้นที่
2) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

-

1

- เกษตรกร/
ราย
- โครงการ
- ระบบ

-

1

-

ระบบ

-

5.0000

-

สป.กษ.

-

1

1

ระบบ

-

2.0000

2.0000

สป.กษ.

-

-

1

ระบบ

-

-

0.3000

สป.กษ.

9.0000

30.0000

30.0000 สป.กษ.

3.0000

3.0000 สป.กษ.

76

76

76

หน่วยงาน

18

18

18

เขต

8.1330

-

-

อ.ต.ก.

-

13.0000

-

อ.ต.ก.
สป.กษ.

-

Model ไม่ต่ากว่าระดับที่ 2
ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่เข้ารับการประเมิน
สถานะเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)
แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
เป้าหมาย 1 : บุคลากร กษ. มี
บริหารจัดการภาครัฐ
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรม
แผนแม่
บ
ท
21
ประเด็
น
การต่
อ
ต้
า
นการทุ
จ
ริ
ต
และประพฤติ
ม
ิ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ชอบ
ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของ
แผนย่อย 1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
หน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์การ
1) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริต และประพฤติมิ ประเมิน ITA

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2564
2565

2563

9. กรอบการกากับดูแลข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *

-

หน่วยงาน

15

หน่วยงาน

-

-

5.0000 สป.กษ.

10. ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบ
ราชการของ สป.กษ. *

4

4

4

ครั้ง

-

6.9000

4.9000 สป.กษ.

11. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาท
ของ กษ. ให้รับรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน *

4

4

4

ครั้ง

-

0.6000

0.6000 สป.กษ.

ระบบ

-

1.0000

-

12. โครงการจัดทาโปรแกรมข้อมูลรายงานผล
การประเมินส่วนราชการประจาปีงบประมาณ
ของ กษ. *

แนวทางการพัฒนา : 2. การ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

-

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยนับ

-

-

1

สป.กษ.

13. การวิเคราะห์พัฒนาระบบงานและแนว
ทางการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
ในสังกัด กษ. *

5

6

6

ครั้ง

-

5.0000

5.0000 สป.กษ.

14. แผนพัฒนา สป.กษ. *
15. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ
4.0 *
16. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ สู่ระบบราชการ 4.0 *

3
1

3
1

3
1

ครั้ง
เรื่อง

-

-

-

สป.กษ.
ตส.

-

-

-

กสส.

17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม *

1

1

1

โครงการ

-

43.4146

29.1146

ส.ป.ก.

18. ปรับปรุงฐานข้อมูลกองทุนให้ถูกต้องและ
พัฒนาระบบงานข้อมูลกองทุนโดยเทคโนโลยี *

1

1

1

ระบบ

-

22.2700

22.2700

ส.ป.ก.

19.จัดหาครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อรองรับการปฏิบัตงิ านกองทุน *

1

1

1

โครงการ

-

13.6300

13.6300

ส.ป.ก.

-

-

-

-

20. การบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต *

1

1

1

โครงการ

-

1.2000

1.2000

ส.ป.ก.

21. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร *
22. พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่สงู

85

85

86

ร้อยละ

-

184.5360

194.8654

สวพส.

1
1

1
1

1
-

ระบบ
ด้าน

4.4300

5.0400

5.2920

สวพส.

1. ให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

100

110

120

คน

0.2500

0.3000

0.3000

สป.กษ.
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เหมาะสม
แผนย่อย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัตงิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและ
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
กระชับ ทันสมัย
ความสอดคล้
องของแผน
กับยุหทารราชการแผ่
ธศาสตร์ชาติ/แผนแม่
แผนปฏิ
รูปประเทศด้
าน 2กษ.
การบริ
นดิน บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเด็
นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
โจทย์ชีวิตประชาชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2: อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิรูปบทบาทงาน
พัฒนาการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาบริการ
สาธารณะ
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 2. การ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยงาน

2. บูรณาการทางานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง *

2

2

2

ครั้ง

-

0.0100

0.0100

สป.กษ.

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต*

1

1

1

ครั้ง

-

0.2000

0.2000

สป.กษ.

4. ยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลสาหรับฝ่าย
บริหารสหกรณ์ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

5. สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

6. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ร้านค้าด้วย
ธรรมภิบาล *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

8. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) *

1

1

1

โครงการ

-

-

-

ส.ป.ก.

9. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม *

1

1

1

โครงการ

-

-

-

ส.ป.ก.

10. การส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร ส.ป.ก. *

1

1

1

โครงการ

-

-

-

ส.ป.ก.

1

1

ครั้ง

-

0.0300

0.0300

สศก.

11. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต *
แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนา
ทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
กาลังคนภาครัฐ
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายงาน
2564
2565

2563
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เป้าหมาย 1 : บุคลากร กษ. มี
บริหารจัดการภาครัฐ
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรม
แผนแม่บท 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ซื่อสัตย์สจุ ริต
ชอบ
ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของ
แผนย่อย 1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
หน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์การ
1) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริต และประพฤติมิ ประเมิน ITA
ชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการ
เป้าหมาย 2 : คดีทุจริตและ
ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
ประพฤติมิชอบลดลง
2) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการ ตัวชี้วัด 2 : จานวนคดีทุจริตราย
ใช้ดลุ พินิจในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน (จานวนข้อร้องเรียน
3) ส่งเสริมการปฏิบัตหิ น้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่อง
ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทาง วินัย (ทุจริต))
ทุจริต สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์รัปชั่น
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
นโยบายรัฐบาลหลัก
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุตธิ รรม
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายเร่งด่วน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
เป้าหมาย บุคลากร กษ. ยึด
บริหารจัดการภาครัฐ
ค่านิยมในการทางานเพื่อ
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
เกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม
ประสิทธิภาพภาครัฐ
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
แผนย่อย 5.การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็น
1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
มืออาชีพ
กาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัตไิ ด้ ตัวชี้วัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ร้อยละความผูกพันของ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ข้าราชการในสังกัดกระทรวง
ภาครัฐให้:เ*ป็ตัน้งไปตามระบบคุ
ณธรรมอย่
างแท้
เกษตรและสหกรณ์ที่มีตอ่ องค์กร
หมายเหตุ
คาของบประมาณปี
2563 แต่
ไม่ได้จรริับงการจัดสรรงบประมาณ
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
2) สัดส่วนข้าราชการที่กระทาผิด
ความสามารถ
กฎหมายลดลง
4) สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

1,042

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

-

-

อัตรา

343.2832

-

-

-

-

746.2972

810.3556

844.0895

กข.

-

2,240.2917

3,501.1890

3,900.0000

วก.

-

-

อัตรา

4. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

22,204

-

-

อัตรา

5. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

2,499

-

-

6. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

3,340

3,340

7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

499

-

8. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

0

-

-

-

สศก.

6,436.2274

-

-

ชป.

อัตรา

830.3643

-

-

ตส.

3,340

อัตรา

1,109.5985

1,142.8865

1,177.1730

พด.

-

อัตรา

218.5874

224.7053

231.0067

ฝล.

-

อัตรา

3,925.3386

-

-

กสก.

เป้าหมาย บุคลากร กษ. ยึด
ค่านิยมในการทางานเพื่อ
เกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็น
มืออาชีพ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความผูกพันของ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่มีตอ่ องค์กร
2) สัดส่วนข้าราชการที่กระทาผิด
กฎหมายลดลง

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนา
ทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง
ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
กาลังคนภาครัฐ
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยงาน

9. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

5,418

-

-

อัตรา

1,879.4995

-

-

กสส.

10. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

0

-

-

อัตรา

804.1280

-

-

ส.ป.ก.

11. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
12. รายการบุคลากรภาครัฐ

0
203

-

-

อัตรา
อัตรา

282.0219
95.8825

335.0000
110.9489

340.0000
117.6058

มม.
มกอช.

13. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

8,058

-

-

อัตรา

2,263.5710

2,610.4443

2,740.9666

กป.

14. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

0

-

-

อัตรา

3,460.9276

3,668.5833

3,888.6983

ปศ.

15. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

1,901

-

-

อัตรา

751.2840

883.1918

936.1818

สป.กษ.

16. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

41

41
-

41
-

อัตรา
อัตรา

16.2344
40.8449

20.6906

20.6906

อ.ต.ก.

-

-

พกฉ.

215

215

215

อัตรา

91.0871

106.5291

19.โครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการองค์กร *

1

1

1

เรื่อง

-

-

-

ตส.

20. โครงการเสริมสร้างสมรรภนะบุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Smart CAD) *

3

3

3

เรื่อง

-

-

-

ตส.

17. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
18. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

-

111.0852

สวพส.

21. เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์
รุ่นที่ 16 *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

22. นักส่งเสริมสหกรณ์ *
23. คนรุ่นใหม่ไทยนิยม ยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา
*
24.
การตรวจสอบสหกรณ์
ออมทรัพย์ *
25. อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฎิบัตหิ น้าที่ราชการ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.
กสส.
กสส.

26. สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี *
27. อบรมทางไกล เรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

28. จัดกิจกรรมรัฐพิธี *
29. เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง *
30. จัดกิจกรรมวันผู้สงู อายุแห่งชาติ *
31. การเขียนหนังสือราชการ *
32. สร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.
กสส.
กสส.
กสส.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย 5.การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กษ. กับยุทธศาสตร์
ชาติ/แผนแม่
กาลัความสอดคล้
งคนในภาครัองของแผน
ฐให้มีมาตรฐานและเกิ
ดผลในทางปฏิ
บัตบไิ ทฯ/
ด้
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อย่แผนการปฏิ
างมีประสิทรธิูปภประเทศ/แผนพั
าพ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถ
4) สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยงาน

33. เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

34. การจัดทาบัญชีและงบการเงินสาหรับ
กองทุน *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

25. การชาระบัญชีและการสั่งให้สหกรณ์
ล้มละลาย *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

36. ผู้ชาระบัญชีมือใหม่ *
37. ผู้ตรวจการสหกรณ์ *
38. บริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.
กสส.

39. พัฒนาทักษะพนักงานราชการนิตกิ ร *
40. การใช้อานาจนายทะเบียนในการใช้แก้ไข
ปัญหา *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.

41. ศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สาคัญ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

42. พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษา
ข้าวเปลือก/ข้าวโพดด้านการใช้และบารุงรักษา
เครื่องอบลดความชื้น *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

43. ฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตในโรงสี
ข้าวสหกรณ์โดยเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและ
ลดการสูญเสีย *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

44. อบรมบทบาทหน้าที่ผู้นาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

45. พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้น
พื้นฐาน *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

46. สร้างผู้นาสหกรณ์รุ่นใหม่ *
47. จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ *
48. พัฒนาฝ่ายจัดการสหกรณ์ *
49. พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้ง
คณะ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.
กสส.
กสส.

50. พัฒนากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์แบบ
องค์รสหกรณ์
วม * เข้มแข็งสมาชิกยั่งยืน *
51.

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
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หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยงาน

52. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

53. พัฒนาสมาชิกสร้างการมีสว่ นร่วมในการ
กากับดูแลกิจการสหกรณ์ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

54. ประชุมเพื่อรับฟังความเห็นร่างอนุบัญญัติ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

55. พัฒนาผู้ใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน
สหกรณ์
* สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา
56. ครูสหกรณ์

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

57. จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

58. จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

59. ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

60. ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์รางวัลพระราชทาน *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

61.ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพฯ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

62. สีสนั พรรณไม้ ครั้งที่ 14 *
63. ค่ายเยาวชนรักพงษ์ไพร *
64. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.
กสส.

65. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรม
ราชูปถัมภ์พระเจ้าอยู่หัว ร.10 *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

66. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง *
67. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการ
ภาครัฐ และ ICT *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.
กสส.

68.ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และเงินอุดหนุนบารุงองค์กรระหว่างประเทศ *

-

-

-

-

-

-

-

กสส.

90

100

คุณภาพชีวิตนักเรียนไทย *

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

80

ร้อยละ

-

4.0000

5.0000

มม.
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69. โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กรมหม่อนไหม *

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

เป้าหมายงาน
2564
2565

70. โครงการพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก. *(เป็น
โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพื้นฐาน) *
71. วางแผนพัฒนากาลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ส.
ป.ก.เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการ *

402

402

402

ราย

-

1

1

1

โครงการ

-

72. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานกองทุน *

5

5

5

โครงการ

-

2.5000

2.5000

ส.ป.ก.

73. โครงการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าและ
สร้างสมประสบการณ์ที่หลากหลาย *

50

50

50

ร้อยละ

-

6.4740

6.4740

สศก.

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

3.9268
-

4.1139
-

หน่วยงาน

ส.ป.ก.
ส.ป.ก.

-

-

-

-

-

0.8717

0.8717

สศก.

75. งานพัฒนาเทคนิคการติดตามประเมินผล *

-

-

-

-

-

0.4892

0.9785

สศก.

76. งานพัฒนาระบบบริหารราชการ *
77 .พัฒนาบุคลากรและบริหารทรัพยากรบุคคล
1) บุคลากรเป็น smart officer และมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
2) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ที่เป็นเกษตรกรผู้นา (Change Agent)

-

1

1

เรื่อง

-

0.8532
4.1610

0.3639
4.3692

สศก.
สวพส.

1.1467

1.1467

สศก.

3.5000
30

40

50

ร้อยละ

10

15

20

ร้อยละ

78. โครงการดึงดูดและสร้างคนดีคนเก่งไว้ใน
องค์กร *

50

55

60

ร้อยละ

-

79. ทบทวนและปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของ สป.กษ. *

2
(ผู้อานวยการ
ระดับต้น
และ
ผู้อานวยการ
ระดับสูง)

-

-

ตาแหน่ง

-

1
-

-

แผน
-

-

-

4.6498

-

-

สป.กษ.

2.5000
20.0000

20.0000

สป.กษ.
สป.กษ.
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74. งานพัฒนาบุคลากรด้านการติดตาม
ประเมินผล *

80. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลัง *
81. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

หน่วยนับ

ความสอดคล้องของแผน กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ
2563

82. โครงการสรรหา Young Smart Officer *

83. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 10 ร้อยละ ร้อยละ
ของ
13 ของ 16 ของ
ตาแหน่งที่ว่าง ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ที่ว่าง ที่ว่าง

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

หน่วยงาน

คน

-

-

-

สป.กษ.

1,190

1,190

คน

14.1452

14.1452

14.1452

สป.กษ.

84. ทุนศึกษาต่อของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

27

30

45

คน

6.1020

12.8900

13.1900

สป.กษ.

85. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ดา้ นการเกษตร
ต่างประเทศ 2 ทุน ญี่ปุ่น จีน

2

2

2

คน

0.6000

0.8500

0.8500

สป.กษ.

86. ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กษ. (ตามเงื่อนไข
รับรองหลักสูตร ก.พ.) *

1

1

1

เรื่อง

-

0.3000

0.3000

สป.กษ.

87. สร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรในองค์กร *

20

25

30

โครงการ/
กิจกรรม

-

88. โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ บุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยี *

50

55

60

ร้อยละ

-

33

29

สศก.

89. โครงการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และ
อุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุค
ใหม่ *

50

55

60

ร้อยละ

-

1

1

สศก.

-

-

-

-

5

-

-

-

สป.กษ.

-

สศก.

1. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ *

26

3

2

ฉบับ

-

-

-

สป.กษ.

2. โครงการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม*

1

-

-

ฉบับ

-

-

-

สป.กษ.
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แนวทางการพัฒนา : 4. ปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยนับ

1,190

90. โครงการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ระดับภูมิภาคอาเซียน *
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
เป้าหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการภาครัฐ
กับการเกษตร ที่ได้รับ การ
แผนแม่บท 22 ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มี
แผนย่อย 1. การพัฒนากฎหมาย
เนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการ
พัฒนาประเทศ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด จานวนกฎหมายด้าน
โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจาเป็นและความ
การเกษตรที่ได้รับการทบทวน
หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลาดับชั้นของกฎหมาย แก้ไข แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
2) มีวิธีการบัญญัตกิ ฎหมายอย่างมีสว่ นร่วม

เป้าหมายงาน
2564
2565

เป้าหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ที่ได้รับ การ
ทบทวน แก้
ข ปรับปรุ
เป้าไหมาย/ตั
วชีง้วัดให้มี
เนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด จานวนกฎหมายด้าน
การเกษตรที่ได้รับการทบทวน
แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก

หมายเหตุ : * ตั้งคาของบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา : 4. ปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร
แผนงาน
พื้นฐานด้ฒานา/แผนงาน
นการสร้าง
แนวทางการพั
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติราชการของ กษ.
โครงการ
2563

3. โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา*

-

เป้าหมายงาน
2564
2565

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
2565
26,106.5256 14,526.7677 15,393.4454

-

1

ฉบับ

-

-

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา*

2

2

2

ครั้ง

5. โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
เจรจาธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา*

3

-

-

ครั้ง

6. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใกล่เกลี่ยข้อพิพาท*

2

-

-

ครั้ง

-

7. การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขระเบียบกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม * (เงินนอก
งบประมาณ)

1

1

1

โครงการ

-

0.5000 สป.กษ.

-

0.1000 สป.กษ.

0.1000

-

หน่วยงาน

-

-

-

สป.กษ.

-

0.3400

สป.กษ.

0.3400

ส.ป.ก.
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้
งของแผน
กษ. กับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่
บทฯ/
แผนแม่
บท 22อประเด็
นกฎหมายและกระบวนการยุ
ตธิ รรม
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนย่อย 1. การพัฒนากฎหมาย
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจาเป็นและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลาดับชั้นของกฎหมาย แก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
2) มีวิธีการบัญญัตกิ ฎหมายอย่างมีสว่ นร่วม
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดจิ ิทัล
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 3 กฎหมาย
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจและ
การใช้ชีวิตประจาวัน

