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แผนปฏิบัติราชการประจําป 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ความเปนมา
1.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว เมือ่ วันที่
13 ตุลาคม 2561 และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศเมือ่ วันที่ 18 เมษายน
2562 แผนยุทธศาสตรชาติเปนแผนระยะยาว 20 ป โดยแบงชวงการพัฒนาเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป
1.2 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวย
มีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตร (มาตรา 5 วรรคสอง) และตองปฏิบัติตาม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใหสอดคลองกับ
แผนแมบท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา 26) โดยคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ และฝายนิติบัญญัติ หากไมมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทฯ
หนวยงานอาจถูกรองเรียนไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบได
1.3 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ไดจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก
- แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตรชาติ
- แผนระดับ 2 ประกอบดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
- แผนระดับ 3 คือ แผนทีจ่ ัดทําขึน้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2
เชน แผนปฏิบัติการดาน.... แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ระยะ 5 ป และรายป และแผนอื่น ๆ เปนตน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหใชชื่อแผนระดับ 3 วาแผนปฏิบัติการดาน.... ระยะที่... (พ.ศ. .... - ....)
เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายอื่นกอนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.4 การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรชาติ หนวยงานจะตองถายทอดแผนลงตามลําดับชัน้ ของแผนแตละระดับ
โดยมีตัวชี้วัดทีส่ อดคลองกัน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มีนาคม 2562 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการขอมูลทีเ่ กี่ยวของสําหรับการจัดทําตัวชี้วัดของแผนแมบทฯ และ
ใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทฯ พรอมขอความ
รวมมือปรับชื่อแผนเปน “แผนปฏิบัติการดาน.... ระยะที่.. (พ.ศ. ....- ....)” เวนแตมีการระบุไวในกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของก็ใหใชชื่อเดิม
1.5 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 มาตรา 4 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะหาป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ แ ละแผนแม บ ทฯ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีทีแ่ ถลงตอรัฐสภา และแผนอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ และมาตรา 16 วรรคสอง ในแตละปงบประมาณ ให
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทัง้ ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่
จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
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2. การดําเนินการ
2.1 การดําเนินการระดับประเทศ
1) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลือ่ น
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2562 เพือ่ ใหหนวยงานภาครัฐที่เกีย่ วของมีความรู
และความเขา ใจในการเชือ่ มโยงยุทธศาสตรชาติกับ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ นําไปสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการของหนวยงานภาครัฐได และสามารถจัดทํารายละเอียดแผนงาน/
โครงการในสวนทีเ่ กีย่ วของ ทั้งในฐานะหนวยงานเจาภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการจัดทําคําขอ
งบประมาณที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมถึงมีความรูความเขาใจในระบบติดตาม
ประเมินผลที่จะทํามาใชกํากับติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ โดยมอบหมายใหหนวยงานเจาภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการของ
หนวยงาน ภายใตแผนแมบทฯ ที่เกี่ยวของ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบเรือ่ ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร
ชาติ เสนอมติคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดังนี้
(1) เห็นชอบการกําหนดหนวยงานเจาภาพและภารกิจในการขับเคลือ่ นประเด็นแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ และหนวยงานเจาภาพขับเคลือ่ นเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
มอบหมายให ห นว ยงานเจา ภาพประสานและบูร ณการการดําเนิน งานระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(2) เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... และ
มอบหมายสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณากํากับการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว
เพื่อใหเกิดการถายระดับของแผนทั้งสามระดับอยางเปนรูปธรรม รวมทัง้ เห็นชอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน เรงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ตามลําดับ และ
ขอความรวมมือใหหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยใหใชชื่อตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ซึง่ จะทําใหเกิดการถายทอดเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งนําเขาแผนในระบบการติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
(3) เห็นชอบใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ สํานักงบประมาณ และ สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับหนวยงานของรัฐในการจัดทําโครงการสําคัญ เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่
วางไวไดอยางเปนรูปธรรม และใชเปนขอมูลประกอบคําของบประมาณประจําป 2564 อยางไรก็ตาม การ
ดําเนินการดังกลาวอยูในชวงเวลาที่การจัดทําคําของบประมาณประจําป 2564 ไดดําเนินการไปแลว จึง
จําเปนตองเก็บขอมูลดังกลาวไวสําหรับใชประกอบการดําเนินการในปงบประมาณ 2565 ตอไป
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(4) มอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ ดังนี้
(4.1) นําเขาขอมูลผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานในความรับผิดชอบใน
ระบบ eMENSCR ใหแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนธันวาคม 2562
(4.2) นําเขาขอมูลสถิติ สถานการณ หรือขอมูลอืน่ ใดในระบบ eMENSCR สําหรับ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ใหเกิดการ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายเดียวกันอยางเปนรูปธรรมตอไป รวมทั้งเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะระบบข อมู ลสารสนเทศด านงบประมาณของสํ านั กงบประมาณและกรมบั ญชี กลางเข ากั บระบบ
eMENSCR นอกจากนี้ ใหหนวยงานที่อยูระหวางหรือจะดําเนินการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลใชระบบ eMENSCR ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กอนทีจ่ ะมีการพัฒนาระบบ
(5) เห็นชอบการปรับ ปรุงแผนการปฏิรูป ประเทศใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ กีย่ วของ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดําเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ทั้งนี้ ในการรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ
ใหดําเนินการรวมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ การประหยัดเวลาและงบประมาณตอไป
2) สํา นักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหนว ยงาน
เจาภาพขับเคลือ่ นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพือ่ ใหหนวยงานเจาภาพ
ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ สามารถจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการในสวนทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในฐานะหนวยงาน
เจาภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งมีความรูความเขาใจในระบบติดตามประเมินผลที่จะนํามาใชกํากับติดตามการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไดอยางเปนรูปธรรม สามารถบูรณาการการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
3) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อใหหนวยงานที่เกีย่ วของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเขาใจแนวทางการจัดทําแผนระดับ 3 ที่มีความชัดเจน
ทั้งทางดานความจําเปนของแผน ระยะเวลาในการดําเนินงานของแผน และการกําหนดชื่อแผนไดอยางถูกตอง
เพื่อใหเกิดการถายระดับของแผนทั้งสามระดับอยางเปนรูปธรรม
4) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจดั การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศในพื้นที่ 4 ภาค ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2563 ภาคเหนือ เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2563 ภาคใต เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2563 และภาคกลาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 เพือ่ รับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมภาคีการพัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศในแตละดาน และนํามาปรับปรุงแกไขแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับผลการรับฟงความคิดเห็น
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เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ตอไป
2.2 การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเห็นชอบและประกาศใชแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ ในหนวยงานในสังกัดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณใชเปนกรอบสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป รวมถึงใช
เปนขอมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
2) นําเขาขอมูลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณระยะ 3 ป (พ.ศ.25632565) สูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพในการขับเคลือ่ นแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ไดจัดประชุมผูอํานวยการกองแผนงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อขับเคลือ่ นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยจัดทํา
ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ (Critical Key Success Factors) และรายการโครงการสําคัญที่จะสงผลตอการ
บรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ไดอยางมีนัยสําคัญ สงใหสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพือ่ นําไปจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เสนอตอคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพือ่ พิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ตามลําดับตอไป
4) จัดประชุมหารือการจัดทําแผนงานโครงการสําคัญ (Flagship Project) ภายใตแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563
เพื่อใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร รวมกันจัดทําโครงการ
สําคัญที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดอยางมีนัยสําคัญ
5) จัดประชุมคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 เพื่อ
พิจ ารณาจัดทํ า กรอบข อเสนอประเด็ น การปฏิรูป ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณจ ะดําเนิน การสนับ สนุน
กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เปนกรอบใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนตอไป
6) จัดประชุมติดตามความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ป
2563) เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 โดยเชือ่ มโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) และแผนการปฏิรูปประเทศ
7) จัดประชุมเรื่อง การดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ ในการติดตามผลการขับเคลื่อน
นโยบายและแกไขปญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 8 ประเด็น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
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เพื่อติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การของหน ว ยงานเจาภาพที่รับ ผิดชอบในแตล ะประเด็น นอกจากนี้ ยังมีการ
พิจารณามอบหมายหนวยงานเจาภาพในการจัดทําตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การเกษตรทั้ง 6 แผนยอย
3. นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาลจะดําเนินการ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คน
ไทยมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นและมีความพรอมทีจ่ ะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรง
และมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบดวย นโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง
โดยมีนโยบายหลัก ที่เกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้
1) นโยบายหลัก 8 ดาน ประกอบดวย นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิ จและความสามารถในการแข งขันของไทย นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้น ที่เศรษฐกิจ และการ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
2) นโยบายเรงดวน 7 เรื่อง ประกอบดวย นโยบายเรงดวนที่ 1 การแกไขปญหาในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นโยบายเรงดวนที่ 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม นโยบาย
เรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา นโยบายเรงดวนที่ 9 การแกไข
ปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน และนโยบายเรงดวนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทุกภัย
3) นโยบายการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ป 2563 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ดร. เฉลิมชัย ศรีออน) ประกอบดวย 1. การบริหารจัดการแหลงน้ําทั้งระบบโดยกอสรางแหลง
น้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ กและแกมลิง แผนการผัน น้ําจากลุมน้ําแมกลองมาลุมน้ําเจาพระยา
ตอนลางในฤดูแลง ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืช ปาไม และเพิ่มน้ําในเขื่อนและอางเก็บ
น้ํา การบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ขุดสระน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 2. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย โดยสงเสริมเกษตรยัง่ ยืนดวยศาสตรพระราชา สงเสริมเกษตรอินทรีย สงเสริมเกษตร
ปลอดภั ย มาตรการลด ละ เลิ ก การใชส ารเคมี ผานการประชาสัมพัน ธใหเกษตรกรรับ รูเ กี่ยวกับ การใช
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สารเคมี การพัฒนาสารชีวภัณฑและฮอรโมนพืช ดานควบคุมพืช ดานรักษาสิง่ แวดลอม ดําเนินมาตรการใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานเกษตร 3. ใชระบบตลาดนําการผลิต เพื่อแกไขปญหาราคาสินคา
เกษตรตกต่ํา/ลน ตลาด โดยขยายชองทางตลาดเกษตรกร/จัดหาตลาดใหมเพิ่ม สรางตลาดออนไลนโดย
รวมมือกับเอกชนผูใหบริการตลาดออนไลนรายใหญ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer เสริมสราง
ความเขมแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ สงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลคาใหกับสินคาเกษตร 4. ลดตนทุนการ
ผลิต โดยสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยสั่งตัด) เพื่อเปนการลดตนทุนคาปุยลง รอยละ 30 สงเสริม
ใหความรูเกษตรกรในการผลิตปุยใชเอง (ปุยหมัก/ชีวภาพ) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ
พื ช เพื อ่ เพิ ม่ ผลผลิ ต ต อ ไร ต รงตามความต อ งการของตลาดและสอดคล อ งตามสภาพภู มิ อ ากาศที ม่ ี ก าร
เปลีย่ นแปลง สนับสนุนโลจิสติกสการเกษตร สงเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน 5. การบริหารจัดการ
ประมงอยางยั่งยืน โดยการแกไขปญหา IUU จัดตั้งกองทุนประมงแหงชาติ การสงเสริมอาชีพและการจัดหา
ตลาด การขึ้นทะเบียนประมง การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 6. การแกปญหาเฉพาะหนาให
เกษตรกร โดยการจางงานของกรมชลประทานในหนาแลง การจัดที่ดินทํากิน (ส.ป.ก.) ใหแกเกษตรกร การ
สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวที่มีความตองการของตลาด (โค/กระบือ/แพะ) การควบคุมและปองกันโรคสัตว 7.
จัดทําขอมูลสารสนเทศดานการเกษตรแหงชาติ (National Agriculture Big Data) และศูนยเทคโนโลยีทาง
การเกษตร โดยจัดตั้งศูนย Big Data ดานการเกษตร จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AgriTechnology and Innovation Center: AIC) ตรวจสอบศักยภาพพื้นที่โดยใช Agri-Map เพื่อจัดทํา
Zoning 8. พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
3.2 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตรชาติ มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยมี เ ป า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ
“ประเทศชาติ มั ่น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย า งต อ เนื ่อ ง สั ง คมเป น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม การพัฒนา
ประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีความเกีย่ วของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 5 ดาน ไดแก (1) ยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และ (5) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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3.3 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ในการถ า ยทอดเป า หมายและประเด็ น
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ในลักษณะทีม่ ีการบูร ณาการและเชื่อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตรชาติดานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสวนราชการสามารถนําไปใชเปนกรอบในการดําเนินการของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติภายในป 2580 โดยแผน
แมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ มีทั้งหมด 23 ฉบับ มเกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 16
ฉบับ ไดแก (1) ความมั่นคง (2) การตางประเทศ (3) การเกษตร (5) การทองเทีย่ ว (6) พืน้ ทีแ่ ละเมืองนาอยู
อัจฉริยะ (7) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (18) การเติบโตอยาง
ยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้าํ ทัง้ ระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การ
ปฏิรูปประเทศ ตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ โดยมีประเด็นขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปที่สําคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ไดแก การลดความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การสราง
สังคมและชุมชนที่เขมแข็ง การฟนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสราง
ประสิทธิภาพและความโปรงใสในกระบวนการทํางานของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม แผนการปฏิรูปประเทศมีจํานวน 13 ฉบับ มีความเกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน
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ฉบั บ ได แ ก (1) การเมื อ ง (2) การบริ ห าร ราชการแผ น ดิ น (3) กฎหมาย (5) เศรษฐกิ จ (6)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (7) สาธารณสุข และ (10) พลังงาน
3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ไดนอมนําหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการการ
พัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดานมีดุลยภาพ ทัง้ มิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศน มีความสอดรับ
เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึง่ ตองไมสงผลกระทบทางลบตอมิติอื่น ๆ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งตองมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” สรางความ
มัน่ คงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเปนคนดี คนเกง มีศักยภาพและความคิดสรางสรรค ซึง่ เปนหัวใจสําคัญใน
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสรางความเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมนําไปสูการสรางสังคมทีพ่ ึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ รักษา ฟน ฟูและใช
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ประโยชน จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒ นา
ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร มีความเกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณทัง้ หมด ไดแก (1) การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้าํ ใน
สังคม (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ ยืน (4) ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพือ่ การพัฒนาประเทศสูค วามมัน่ คั่งและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
3.6 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนแผนหลักของ
ชาติที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไวซึ่ง
ความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 16 ประเด็นนโยบาย มีความเกี่ยวของกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 10 นโยบาย ไดแก (1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2) สรางความเปนธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ (3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (6)
ปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน (9)
เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต (10) เสริมสรางความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร (11) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (12) เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
และ (16) เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
2) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 19 แผน มีความเกี่ยวของกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 12 แผน ไดแก (1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย (3) การ
เสริ ม สร า งความมั ่น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (6) การสรางความสามัคคีปรองดอง (7) การปองกันและแกไขปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (11) การเสริมสรางความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต (13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล (15) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร (16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ (17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
(18) การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา และ (19) การรักษาความมัน่ คงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

นโยบายรัฐบาล (หลัก & เรงดวน)
นโยบายหลัก
นโยบายเรงดวน
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา
9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนความมัน่ คง
1. ความมัน่ คง
1. การเมือง
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
1) การปองกันและแกไขปญหาทีม่ ีผลกระทบ
1) การกระจายอํ า นาจ การปกครองส ว น เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ตอความมั่นคง
ทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม
1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความ พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. เศรษฐกิจ
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
สงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
1) การขยายผลโครงการในพระราชดํ าริกว า
3) การเสริ มสร า งความมั ่นคงของสถาบั นหลั ก
4,000 โครงการทั่วประเทศ
ของชาติ ภ ายใต ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันทในชาติ
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
6) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ

ตารางที่ 1 แสดงความสอดคลองของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
3. การเกษตร
5. เศรษฐกิจ
1) เกษตรอัตลักษณ
1) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
2) เกษตรปลอดภัย
2) อุตสาหกรรมการเกษตร
3) เกษตรชีวภาพ
3) Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรม
4) เกษตรแปรรูป
เปาหมาย
5) เกษตรอัจฉริยะ
4) การสรางและใช Big Data ภาคเกษตร
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
5) การพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานเพื่อ
5. การทองเที่ยว
การเกษตร
1) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
6) สงเสริม Smart Farmer และ Precision
7. โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล Farming
1) โครงสร า งพื ้น ฐานด า นคมนาคมและ
7) การพั ฒ นาระบบประกั น ภั ย พื ช ผลและ
ระบบโลจิสติกส
ระบบเกษตรพันธสัญญา

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
แผนแมบทฯ
แผนความมัน่ คง
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
7) การปอ งกั นและแก ไขปญ หาความไม สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมัน่ คงภายใน
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
9) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
นโยบายที่ 10 เสริมสรางความมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
15) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนความมัน่ คง
1. ยุ ท ธศาสตร ที ่ 3 การสร า งความเข ม แข็ ง ทาง นโยบายที่ 12 เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงาน
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
และอาหาร
1) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถใน - แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
2. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
ระบบโลจิสติกส
18) การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง
นโยบายที่ 16 เสริมสรา งดุลยภาพในการดําเนิ น
2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส
ความสัมพันธระหวางประเทศ
3) การพัฒนาดานพลังงาน
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
3. ยุ ท ธศาสตร ที ่ 8 การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
15. พลังทางสังคม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
8) การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สหกรณ วิสาหกิจ
8. ผู ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ชุมชน)
ขนาดยอมยุคใหม
1) การสร า งความเข ม แข็ ง ผู ป ระกอบการ 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรทางบก
อัจฉริยะ
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) การสรางโอกาสเขาถึงตลาด
7. สาธารณสุข
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1) การแพทยแ ผนไทยและสมุ นไพรไทยเพื ่อ
2) การพั ฒ นาเขตพื ้น ที ่ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ เศรษฐกิจ
ภาคใต
2) การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ
2) การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมด า นองค
ความรูพื้นฐาน
3) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

แผนความมัน่ คง
แผนความมัน่ คง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนความมัน่ คง
1) เร ง ส ง เสริ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาและ
ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
2) พั ฒ นาสภาวะแวดล อ มของการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3) ด า นโครงสรา งพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
4. ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
1) การพัฒนาภาคเพือ่ สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
2) การพัฒนาเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา
1) ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุน
กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม
2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง
โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT,
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส
3) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
2. การตางประเทศ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการ
1) ทรัพยากรทางบก
พัฒนาระหวางประเทศ
2) ทรัพยากรทางน้ํา
6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1) การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
4) ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
5) สิง่ แวดลอม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
10. พลังงาน
18. การเติบโตอยางยั่งยืน
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชีวมวล
1) สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ไมโตเร็ว สําหรับโรงไฟฟาชีวมวล
2) สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
4) ก า รจั ดก า รม ลพิ ษ ที ่มี ผลก ระ ท บ ต อ
สิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ

1) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
16. เศรษฐกิจฐานราก
1) ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ ป น
ผูประกอบการธุรกิจ
2) การสรางสภาพแวดลอมและกลไกทีส่ งเสริม
การพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก

แผนความมัน่ คง
นโยบายที่ 6 ปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทาง
ทะเล
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
นโยบายที ่ 11
รั ก ษาความมั น่ คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
19) ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั น่ ค ง ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 16 เสริมสรา งดุลยภาพในการดําเนิ น
ความสัมพันธระหวางประเทศ
แผนความมัน่ คง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. ยุ ท ธศาสตร ที ่ 4 การเติ บ โตที ่เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุล
ของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
3) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม
5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือ นกระจก
และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ศักยภาพทุนมนุษย
1) พัฒนาศั กยภาพการใหมีทักษะ ความรู  และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม
1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอย
ละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2) เสริ ม สร า งศั ก ยภาพชุ ม ชน การพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเข มแข็งการเงิ น
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ - แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
สิง่ แวดลอม
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
8) การพั ฒ นาความร ว มมื อ ด า นสิ ่ง แวดล อ ม
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ
ระหวางประเทศ
2. ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา
1) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนความมัน่ คง
20.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 2. การบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ นโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัย
1) การพัฒนาบริการประชาชน
1) บริ ก ารภาครัฐ สะดวก รวดเร็ ว และตอบ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การทุจริต
2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
โจทยชีวิตประชาชน
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่งคงแหงชาติ
3) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
2) ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ
1) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
4) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
และคุ ณ ภาพบุ ค ลากรภาครั ฐ ให มี ค วามโปร ง ใส
11) การเสริ มสร างความมัน่ คงของชาติจ ากภั ย
21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา ทุจริต
1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
2) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4) กํ า ลั ง คนภาครัฐ มีข นาดที ่เ หมาะสมและมี มิชอบ
1) การพัฒนากฎหมาย
สมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
3) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมี
5) ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลที ่ส ามารถดึ ง ดู ด ความทั นสมัย เปนธรรม และสอดคลอ งกั บข อบั งคั บ
สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
6) การจั ดซื้อ จัดจ างภาครั ฐ คลองตัว โปร งใส
และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
3. กฎหมาย
1) มี ก ลไกให มี ก ารตรากฎหมายเพื อ่ เพิ ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนความมัน่ คง

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
1) การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
2) การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใช
น้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจาก
การใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
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2) มีกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
และเสนอรางกฎหมายที่มีความสําคัญ
3) มี ก ลไกให ป ระชาชนเข า ถึ ง กฎหมา ย
โดยสะดวกและเข า ใจกฎหมายได งา ยรวมทั้ง การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย ใหประชาชน
เขาถึงไดโดยสะดวก
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4. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1) วิสัยทัศน คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน
2) พันธกิจ
(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหมีความมั่นคง
(2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
(3) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพตลอดหวงโซอุปทานใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนํามาใชประโยชน
(4) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรอยาง
สมดุล และยั่งยืน
3) เปาประสงค คือ เกษตรกรมีรายไดอยางนอย 97,860 บาท ภายในป 2565 โดย
(1) เกษตรกรกินดีอยูดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
(2) ขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร
(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร
(4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การบริหารจัดการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เปาหมาย
(1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(3) รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางกระจายและตอเนื่อง
(4) ความมั่นคงดานน้ําทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น
5) ตัวชี้วัด
(1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.8*
(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.2*
(3) เกษตรกรที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอป
(4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาปละ 350,000 ไร
6) กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ *ขอมูลเบื้องตนตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร
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กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1. เปาหมาย
1) เกษตรกรผูยากจน/มีรายไดนอยที่เขารวมโครงการแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น
2) การทําประมงของไทยเปนไปตามหลักมาตรฐานสากลและเปนทีย่ อมรับของนานาประเทศวาการทําประมง
ของไทยไมไดมาจาก IUU
3) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
4) ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายยอยเพิ่มขึ้น
5) ชุมชนเปาหมายทั่วประเทศมีการจัดทําและขยายผลโครงการในพระราชดําริ
6) สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ วิส าหกิจชุมชน และกลุม เปาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
7) การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
8) เตรียมพรอมประชากรสูงวัยในภาคเกษตรเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
9) กลุมประชากรภาคเกษตรที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนีส้ ินไดมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
10) เกษตรกรไดรับการคุมครองการทําเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) จํานวนเกษตรกรผูย ากจน/มีรายไดนอยที่เขารวมโครงการแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น (เมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการฯ) (ไมนอ ยกวารอยละ 60)
2) จํานวนแรงงานผิดกฎหมายไดรับการแกไข (รอยละ) /การตรวจติดตามและเฝาระวังการทําประมงใหเปนไป
ตามมาตรฐาน (ครั้ง)
3) จํานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑจากฐานชีวภาพ (ราย)
4) อัตราการเติบโตของรายไดของเกษตรกรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด (เฉลี่ยรอยละ)
5) จํานวนประชาชนทีน่ อมนําโครงการในพระราชดําริไปปฏิบัติ (ราย) / จํานวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น (ราย) / จํานวนโครงการและพื้นที่ที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (โครงการ)
6) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุม เกษตรกร) ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
ความเขมแข็ง ในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยรอยละ) (1) สหกรณและกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2
อยางนอยรอยละ 90 และ (2) วิสาหกิจชุมชน มีผลการประเมินศักยภาพในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 25
7) อัตราการขยายตัวจํานวนการกอตั้งสถาบันเกษตรกร (เฉลี่ยรอยละ)
8) สัดสวนประชากรภาคเกษตร อายุ 25- 59 ป ทีม่ ีการเตรียมการเพือ่ ยามสูงอายุ ทัง้ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดลอม เทียบกับจํานวนประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59 ป ทั้งหมด (เฉลี่ยรอยละ)
9) สัดสวนภาระหนี้ตอรายไดของเกษตรกร (debt service ratio) (รอยละ)
10) จํานวนเกษตรกรที่ทําประกันภัยพืชผลและทําเกษตรพันธสัญญา
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3. แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสรางความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
- การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเงือ่ นไขปญหาที่มีอยูเดิม
ทัง้ ปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเงื่อนไขใหมขึ้น โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตรพระราชามาเปนกรอบแนวทางนําในการดําเนินงานแกไขและปองกันปญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดัน
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่
- ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย มุง เนนการวางแผนและยกระดับวิธีการแกไข รวมทั้งใหมีการบูรณา
การการดําเนินงานระหวางภาคสวนตาง ๆ อยางแทจริง
- รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล มุงเนนการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งรักษาไวซึ่งอํานาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย รวมถึงสิทธิ
หนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหวางประเทศกําหนด
- แกไขปญหาความมัน่ คงเฉพาะกรณี มุงใหสามารถอํานวยการ กํากับการประสานงาน ติดตาม ประเมินผล
และสั่งการในการแกไขปญหาความมัน่ คงที่อาจเกิดขึน้ ใหมเปนการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมีความสําคัญเรงดวนตอ
ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามทีย่ ุทธศาสตรชาติกําหนด ซึง่
จําเปนตองอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
- การยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบใหกับเยาวชน
รุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ พัฒ นาทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ําเปน และความถนัดที่
แตกต า งและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม
ในอนาคต
- เสริมสรางองคความรูแ ละพัฒนาทักษะใหกับกลุม ผูมีรายไดนอย เพือ่ ยกระดับสูก ารเปนผูประกอบการ
ธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยี การจัดการ การบริหาร
จั ด การความเสี ่ย ง และการตลาด มี ทัก ษะตา ง ๆ ที่ส อดคลองและจํ าเปน ตอการยกระดับ เปน ผูป ระกอบการ
มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตน ทุน การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิ ตของตนให ส ามารถมี คุณภาพสามารถแขงขัน ได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูร ณาการ
องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับองคความรูที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน
ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยกระดับเกษตรกรใหเปน Smart Farming ดวยนวัตกรรมการเกษตรผาน Mobile Application รวมทั้ง
อบรม สรางศักยภาพเกษตรกรใหสามารถใชนวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผน
การผลิต Precision Farming และการตลาด
- ขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 แหงในระดับพืน้ ที่ทัว่ ประเทศ จัดตัง้ ศูนยการเรียนรูเ กษตร
ทฤษฎีใหมในระดับตําบลทั่วประเทศ และฝกอบรมเกษตรกรรวมกับเครือขายชุมชน
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2) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพือ่ สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ รวมถึงเชือ่ มโยงไปถึงผูป ระกอบการ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกีย่ วของ ในการพัฒนา ดาน
การผลิ ต และด า นการตลาดของสิ น ค า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ รวมทั ้ง สนั บ สนุ น การขยายเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ
ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ และสนับสนุนใหมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนภายใตเงือ่ นไขทีผ่ อนปรนมากขึ้น
เพื ่อยกระดับ การพั ฒ นาเกษตรกรไปสูก ารเปน ผูป ระกอบการเกษตรที่มีความเขมแข็ง ตลอดจนการใหมีกลไก
ในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการรวมกลุมและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางแทจริง
- พั ฒนาวิส าหกิ จ เริ ่มตน โดยการส งเสริมใหตอยอดแนวความคิด สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาสรางธุ รกิ จ และใช ประโยชน จากเขตพื ้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทัง้ สนับ สนุนการใหสิทธิประโยชน
เพื่อสงเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ
- พัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสรางและตอยอดธุรกิจชุมชนเพื่อ
สรางรายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืน ผานการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน การรวมกลุม การสราง e-Commerce
Platform และการสรางกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนรวมกับภาคีจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
- สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง ผูประกอบการ
สามารถเกื้อหนุ นและเชื่อมโยงกัน ทั้งในแนวตัง้ และแนวนอน รวมทั้งพัฒ นาระบบและกลไกทีท่ ําให เกิดความ
เชื่อมโยงของหวงโซมูลคา เพือ่ เพิม่ อํานาจการตอรองในตลาดที่สูงขึ้น เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ผลิต การขนสงและโลจิสติกส และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุมของตนใหดียิ่งขึ้น
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรสูงวัย
- เรงสงเสริมการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยในทุกมิติอยางมีคุณภาพ โดยการสรางความตระหนัก
และการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทัง้ สงเสริมใหผูท ีจ่ ะเปนผูสูงอายุในอนาคตไดมีการเตรียมการใหพรอมทัง้ ใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม และเปนผูสูงอายุที่มีกําลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได และ
พึ่งพาตนเองได
- เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูส ูงอายุ สงเสริมการนําความรู ประสบการณ และภูมิปญญาทีส่ ัง่
สม มาตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุมาถายทอดสูคนรุนหลัง เพือ่ ใหเกิดการสืบสานและตอยอดการพัฒนาสังคม
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและสามารถชวยเหลือชุมชนและสังคม
เพื่อใหผูส ูงอายุมีสุขภาพกายทีแ่ ข็งแรง สุขภาพจิตทีด่ ี มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีมีศักดิศ์ รี และมีความสุขในการดําเนินชีวิต
ในสั งคม และสามารถคงไว ซึ่งศั กยภาพและบทบาทในการสร างสรรค สั ง คม เป น อี กหนึ่ง แรงพลั งในการชว ย
ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไดเชนเดียวกับชวงวัยอื่น ๆ
- ส ง เสริ ม การลงทุ น เครื ่อ งจั ก ร และสิ ่ง อํ า นวยความสะดวกที ่ทั น สมั ย เพื ่อ ช ว ยให เ กษตรกรรายย อ ย
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และจัดเก็บผลผลิตได
4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน
- สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดกลับสูช ุมชน เพือ่
สรางการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผานการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการ
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มีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ อาทิ สหกรณ รานคาชุมชน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพือ่ สังคม
ทีส่ งเสริมการถือหุน โดยสมาชิกในชุมชน เพื่อใหผลประโยชนทีเ่ กิดขึ้นตกกลับสูสมาชิก รวมทั้งการพัฒนาชองทาง
และศูนยกลางตลาดสินคาชุมชน โดยครอบคลุมถึงชองทางตลาดออนไลนและชองทางตลาดอื่น ๆ
- พัฒนากลไกการใชประโยชนที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานขอมูลที่ดินใหมีความครอบคลุมทั้งประเทศ
โดยแยกตามประเภทการใชประโยชนผูครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยใหเปนขอมูลสาธารณะที่เปดเผยและ
สามารถสื บ ค น ได พั ฒ นากลไกเพื ่อ ทํ า หน า ที ่รั บ ฝากที ่ดิ น จากเอกชนและนํ า มาหมุ น เวี ย นสร า งประโยชน
โดยใหผูมีรายไดนอย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ปาเสื่อมโทรม และ
ที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชนที่ดินที่สูงขึ้น
- ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายเพื ่อ การจั ด สรรทรั พ ยากรในท อ งถิ ่น ระหว า งรั ฐ กั บ ประชาชนในท อ งถิ ่น
อาทิ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- เรงรัดขยายผลการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
- ผลั กดั น การพั ฒ นาสหกรณ ทุกประเภทเพือ่ เสริมสรางความเข มแข็ งของชุ มชนป องกั น ความเสี่ย งและ
อุปสรรคตาง ๆ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ กฎระเบียบและมาตรการทีเ่ กี่ยวของเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของระบบสหกรณสําหรับเปนเครื่องมือสรางเสริมชุมชนเขมแข็งในทุกมิติ
5) เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริหารจัดการหนี้สิน
- บริ ห ารจั ด การหนี ้สิ น อย า งยั ่ง ยื น โดยการสร า งภูมิ คุ ม กั น ทางการเงิ น ให กั บ ประชากรที ่มี ร ายได น อ ย
ผ านการส งเสริ มการประยุ กต ใช ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งและส งเสริ มความรู และวิ นัย ทางการเงิ น
การจัดทําบัญชีครัวเรือน นําไปสูการออมเพื่อเปนทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการแกปญหาหนี้
นอกระบบอย า งยั ง่ ยื น และปรั บ โครงสร า งหนี ้ใ ห ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพในการชํ า ระหนี ้เ พื ่อ ป อ งกั น หนี ้เ สี ย
ที่อาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน
- ส ง เสริ ม ให มี น วั ต กรรมทางการเงิ น เพื ่อ สนั บ สนุ น แหล ง ทุ น ให กั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน อาทิ ตลาดทุ น
ในการทําหนาทีเ่ ปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนเพือ่ ตอบสนองความตองการของผูระดมเงินทุนและผู
ลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นใหมีความเหมาะสมกับความตองการระดมทุนใน
จํานวน เงื่อนไขเวลา และตนทุนที่เหมาะสมกับความตองการของผูระดมเงินทุนและชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) โดยปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ
การอํานวยความสะดวกแกกลุมเปาหมาย
6) สรางกลไกคุมครองการทําเกษตรกรรม
- ระบบประกันภัยพืชผล: ขยายระบบประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศและพืน้ ทีท่ ั่ว
ประเทศ สวนหนึ่งผานการสนับสนุนสินเชื่อแบบมีประกันภัยจากภาครัฐ
- ระบบเกษตรพันธสัญญา: สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เปนประโยชนกับทุกฝาย
ตลอดจนจัดเวทีสรางความรูความเขาใจทัว่ ประเทศ เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในการประกอบอาชีพ
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4. แผนงานสําคัญ
1) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
3) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
4) แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) แผนงานยุทธศาสตรการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
6) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
7) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

21
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร
1. เปาหมาย
1) สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น
2) สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น
3) เกษตรกรไดรับการพัฒนาสูการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
4) มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
5) ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
6) สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
7) สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น
8) รายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
9) ตนทุนโลจิสติกสภาคเกษตรลดลง
10) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
11) การลงทุนภาคเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพิ่มขึ้น
12) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) มูลคาของสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (เฉลี่ยรอยละ)
2) มูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย (เฉลี่ยรอยละ)
3) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน GAP /เกษตรอินทรีย (ราย)
4) จํานวนผูเขารับการอบรมพาณิชยอิเลกทรอนิกส (ราย)
5) มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอหนวย (เฉลี่ยรอยละ)
6) จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว จุลินทรีย ที่ใชประโยชนและไดรับการสงเสริม รอยละ 5 ตอป /จํานวนพันธุกรรม
พืช สัตว จุลินทรีย ที่เก็บไวในธนาคารพันธุกรรม (สายพันธุ)
7) มูลคาของสินคาเกษตรหลักที่ใชแปรรูปและผลิตภัณฑ (เฉลี่ยรอยละ)
8) รายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
9) สัดสวนตนทุนโลจิสติกสสินคาเกษตรที่สําคัญตอยอดขาย
10) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (รอยละตอป)
11) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (รอยละตอป)
12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (รอยละตอป)
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3. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
- สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพืน้ ถิ่น ดว ยการประยุกตใชภูมิปญ ญา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถิน่ ออกสูต ลาดสม่าํ เสมอรวมถึง
สินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่
หลากหลาย
- สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีที่เปนอันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอิ น ทรี ย เกษตรทฤษฎี ใ หม และวนเกษตร เพื ่อ ลดผลกระทบต อ
สิง่ แวดลอม ไมมีการปนเปอนของสารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและอาหาร และสรางความปลอดภัยและมั่นคง
ดานอาหารในระดับครัวเรือน
- สนับสนุนการทําเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน เพื่อตอยอดสูเ กษตรอินทรียเชิงพาณิชย ควบคูก ับการขยาย
ตลาดเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ
- จัด ทํ า เขตเกษตรอิ น ทรี ย พั ฒ นาฐานขอมูล เกษตรอิน ทรีย สงเสริมเกษตรอิน ทรียในเขตปฏิรูป ที่ดิน
สงเสริมการผลิตขาวอินทรีย (ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร)
- พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความ
นาเชื่อถือในระดับตางๆ รวมถึงการพัฒนาคุณคาทางโภชนาการของสินคาเกษตรและอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบ
การตรวจสอบยอนกลับใหเปนที่ยอมรับกับความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถิน่ รวมถึงผูป ระกอบการ ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เปน ขั้น พื้น ฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนา
ตอยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจนสงเสริมการวิจัยพัฒนาสินคา พรอม
ทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคและการคาระดับสากล
- สร า งความตระหนั กรู ของผู ผ ลิ ต และผูบ ริโ ภคถึง ความสํ าคัญ ของความปลอดภัย เพื่อสุ ขภาวะและ
โภชนาการที่เหมาะสม และการสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค าและผลิ ตภั ณฑ ยกระดับ การผลิ ตสิน คา และผลิต ภัณ ฑให มีคุณ ภาพ
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดหรือกลุมผูบริโภค รวมทั้งจัดใหมีระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรอยางเพียงพอ มีขัน้ ตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม รวมถึงการวางระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
- สงเสริมอาหารปลอดภัย โดย (1) ตนน้าํ ผลักดันใหมีการนําระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเปนแบบสมัครใจ
ใหเปนมาตรการทางกฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรดานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย) มีมาตรการตรวจสอบสินคา
อาหาร ณ ดานนําเขาใหมีประสิทธิภาพ ผลักดันใหมีมาตรฐานแหลงการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใชหลักสากลปรับใชเปน
กฎหมาย (2) ตนน้ําและกลางน้ํา ผลักดันใหมีกฎหมายบังคับใชในเรื่องของการขนสงและการเก็บรักษาอาหาร
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ตลอดห ว งโซ ( ซึ ่ง เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที ย่ ั ง ไม มี ห น ว ยงานใดดํ า เนิ น การและเป น ส ว นที ่ทํ า ให เ กิ ด ความ
ไมปลอดภัย) (3) กลางน้ํา ผลักดันใหมีกฎหมายมาตรฐาน:ตลาดสด/รานอาหาร/แหลงจําหนายอาหารปรุงสําเร็จ
และมีการนําไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช Test Kits และการ Tracing (QR code) (4) มีมาตรการดําเนินการกับ
สื่ออิเล็กทรอนิกสและเคเบิลทีวีอยางจริงจัง มีระบบฐานขอมูลและนําไปใชเพื่อการวางแผนในการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิผล ภาครัฐมีระบบการทํางานที่มีคุณภาพ โดยนําระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยทีส่ อดคลองกับสากล
สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ป 2561 - 2562 ผัก ผลไม ป 2563 - 2564 เนื้อสัตวและอื่น ๆ)
2) บริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
- สงเสริมการทําการตลาดผานการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากเกษตรชีวภาพ ตลอดจน
ประโยชน แ ละสรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรไทย โดยใช โ อกาสจากความต อ งการของผู บ ริ โ ภคในป จ จุ บั น ที ่หั น มา
ใสใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ
- ส งเสริ มการสร า งตราสิ น ค า และขยายชอ งทางการตลาดดว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ง
ใหความสําคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
- สงเสริ มด านการตลาดสิ นค าเกษตรและผลิ ตภั ณฑ การเกษตร โดยใช เทคโนโลยี และเครื ่องมื อต าง ๆ
ในการสงเสริมและขยายตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรในรูปแบบตาง ๆ โดยการใชสื่อแบบดั้งเดิมและบน
อินเทอรเน็ตทั้งในและตางประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา การรณรงคใหความรูความเขาใจถึงคุณคา
หรือเรื่องราวของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ และการสรางตราสินคาไทยใหเปนที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสรางสรรคในการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม โดยคํานึงถึงประโยชน
ตอการใชงาน ความตองการของผูบริโภค และสิ่งแวดลอม ตลอดจนยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาทั้งใน
และตางประเทศตลอดหวงโซการผลิต
- สรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาทีม่ ีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม
รวมทั้งตลาดสินคาสําหรับกลุม เฉพาะ เชน สินคาอุตสาหกรรมสรางสรรค สินคาเกษตรอินทรีย สินคาสําหรับกลุม
ผูสูงอายุ เปนตน
- สรางความพรอมของผูประกอบการในการออกไปลงทุนในตางประเทศทั้งในดานองคความรูเกี่ยวกับ
ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุน และกฎระเบียบดานการคาการลงทุนของประเทศ
เปาหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญที่มีศักยภาพสําหรับสินคาและบริการของไทย เชน จีน
และอินเดีย เปนตน และสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศดานการคาและการ
ลงทุนที่มีอยู ตลอดจนสงเสริมการคาและการบริการชายแดน เพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับ
เศรษฐกิจโลก
- พั ฒ นาการเข า ถึ ง ตลาดสํ า หรั บ เกษตรกรทุ ก ระดั บ ผ า นการเข า ถึ ง ขอ มู ล ของตลาดด ว ยเทคโนโลยี
ที่เขาถึงไดงาย ขยายระบบความรวมมือของสหกรณ เครือขายชุมชน และตลาดประมูล
- สงเสริมการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพือ่ เศรษฐกิจ จัดตัง้ ตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร
ผลิตภัณฑสมุนไพรและศูนยใหคําปรึกษาผูประกอบการสมุนไพรครบวงจร
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- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรทีม่ ีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรือ่ งเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคา
เกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพื้นทีเ่ กษตรกรรม และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ
ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการ
เตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสีย่ งใหทันกับสถานการณ
รวมทั้งใหเกษตรกรและผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพ วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร
- พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data) และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแตการเพาะปลูกไปจนถึงการตลาด พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและ
เตือนภัยสินค าเกษตร ส งเสริ มให มีการพั ฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร (Big Data Analytics) พัฒนาสรางแพลตฟอรมสําหรับเก็บขอมูล ประมวลผล
ขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว พัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลในรูปแบบ Website และ Mobile Application เพื่อให
หนวยงานและเกษตรกรสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล Big Data ไดงาย สงเสริมและพัฒนาองคความรูดาน
การบริหารจัดการฐานขอมูลและยกระดับความรูความเขาใจใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูใชขอมูลเกษตร
ใหสามารถเชือ่ มโยงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม
3) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคเกษตร
- สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณ
พื้นถิ่น เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
- สรางอัตลักษณหรือนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกําเนิดใหกับสินคา รวมทั้งการสรางความแตกตาง
และโดดเดนของสินคาในแตละทองถิ่น และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพื้นถิน่ ตลอดจนใชประโยชนจาก
เอกลักษณแตละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอื่น เชน การทองเที่ยวและบริการ และสงเสริมการบริโภค
สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการสงออกไปยังตลาดโลก
- สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่
มุงแปรรูปเพื่อปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑประเภทเวช
สําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
- สงเสริ มการพั ฒนาและใช วั ตถุ ดิบ และผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสูกระบวนการแปรรูป ใน
อุต สาหกรรมต อเนื ่องทีเ่ กี ่ย วข อง เพื ่อใช เ ปน วัตถุดิบ ในการแปรรูป เปน ผลิตภัณฑใหมที่มีมูล คาสูง โดยการนํา
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมมาประยุ กต ใช ในกระบวนการผลิตตลอดห ว งโซอุป ทานใหแกเกษตรกรและสถาบั น
เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
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- ส ง เสริ ม การแปรรู ป โดยประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม รวมถึ ง องค ค วามรู แ ละภู มิ ป ญ ญา
ทีท่ ันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร รวมทั้ง
การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
- สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
อาทิ บรรจุภัณฑอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑระหวางขนสง และยืดอายุของอาหาร
และสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกสินคา
- สนั บ สนุ น การให บ ริ ก ารหลั ง การเก็ บ เกี ่ย วสํ า หรั บ เกษตรกรรายยอ ยทีส่ ามารถสร า งมู ล คา เพิ ม่ ของ
กระบวนการผลิต ผานกระบวนทําใหเย็น การทําความสะอาด การคัดแยก และการบรรจุภัณฑ
- วิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการ
วิจัยเชิงประยุกตในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้งในสวน ของปจจัย
การผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑที่
รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอภาคเกษตร และสามารถนําไปประยุกตใชในเชิง
พาณิชย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงองคความรูแ ละเทคโนโลยีดานการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล
และข อมู ล สารสนเทศ โดยใช ป ระโยชน จากศู น ย เรี ย นรู การเพิ ่มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตสิ นค าเกษตรในท องถิ ่น
เพือ่ พัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูป ระกอบการธุรกิจเกษตร
- สรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมน้ํา
สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพือ่ นํามาสรางสรรคคุณคาและมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี
และการออกแบบเพื่อสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว
เชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยววิถีพุทธ การท องเที่ยวกลุม
มุสลิม เปนตน
- สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ ไดแก การทองเที่ยวเชิงชุมชน และการทองเที่ยวมูลคาสูง
เชน ทองเที่ยวทางการแพทย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวผูสูงอายุ การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน
4) ผลักดันการใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอยางยัง่ ยืนตามแนวทาง BCG Model
- สนั บ สนุ น การใช ป ระโยชน จ ากการอนุรักษ ทรัพยากรชีว ภาพ พั น ธุพืช พัน ธุสั ตว และเชื้อจุ ลิน ทรี ย
เพื่อนําไปสูการผลิตและขยายผลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
- สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทําเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงระบบนิเวศ
สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชประโยชนและต อยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจน
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สนับสนุนใหมีการนําวัตถุดิบเหลือทิง้ ทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรมและพลังงานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับชีวภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ผลักดันใหเศรษฐกิจชีวภาพเปนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสนับสนุนการจัดทําแผน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของประเทศ สรางกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอยางยัง่ ยืนทัง้
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้าํ รวมถึงในเมือง เขาสูกระบวนการผลิตและบริโภคในทุกภาคสวน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร
ประมง ทองเที่ยว โดยกลไกประชารัฐ
- เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่สําคัญ เพือ่ สนับสนุนการสรางมูลคาและความมัน่ คงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้าํ ทรัพยากรดิน ใหมี
ความอุดมสมบูรณ การคุม ครองทีด่ ินทางการเกษตร การจัดการน้ําเพือ่ การเกษตรและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนํามาวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับขอมูล
สารสนเทศทางการเกษตร และนําไปสูก ารบริหารจัดการพื้นทีเ่ กษตรกรรมอยางเหมาะสม สอดคลองกับแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
- สร า งความมั ่น คงอาหารให กับ ครั ว เรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสรางความมั่น คงดานอาหารและ
โภชนาการให เ กิ ด ขึ ้น ในระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน ท อ งถิ ่น และประเทศ สนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนทํ า การเกษตร
ของทองถิ่น เพื่อเปนแหล งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก สงเสริมการทําการเกษตรตาม
หลั ก การปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพือ่ ให ครั ว เรือ นสามารถพึ ่งพาตนเองได และเป น ฐานในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ ยืน สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐหรือทองถิ่นในพืน้ ที่มีบทบาทดําเนินการใหเกิดความ
มัน่ คงดานอาหารในมิติตาง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกชวงวัย สรางเสถียรภาพดานรายได
ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อใหสามารถเขาถึงอาหารอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับ
สําหรับผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงสินคาเกษตรและอาหารไดอยางทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
อาหารและผลกระทบ
5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสรางมูลคาเพิม่ ใหกับ
ภาคเกษตร สอดรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (SEC)
และเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ
- อํานวยความสะดวกทางการคาและพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ทางการคาและอํานวยความสะดวกแกผูป ระกอบการใหมีความรวดเร็วและไมเปนภาระคาใชจายในการทําธุรกรรม
ทางการคา รวมทั้งการพัฒ นาด านโลจิส ติกสการเกษตร เพื่อลดการสูญเสีย ระหวางการขนสง ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการสงสินคา ตลอดจนเตรียมความพรอมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ
เกษตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดรับกับความตองการการ
ขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอและสอดรับกับรูปแบบการคาระหวางประเทศในอนาคต นําระบบ
เทคโนโลยีทีท่ ั นสมัยมาใชในการบริหารจัดการทัง้ ในสวนของการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน กระบวนการ
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โลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนสง ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปลา การ
พัฒนาความรวมมือดานการขนสงขามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนพัฒนาระบบการชําระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคที่สําคัญ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยาง
รวดเร็ว และตอยอดโครงสรางพื้นฐานทุ กระบบใหเชื่อมโยงเขาสูพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความตองการลงทุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหลงทองเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเชิงนิเวศและอนุรักษ เชิง
สุขภาพ แหลงทองเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้งแหลงทองเที่ยวสรางใหม พรอม
ทั้งปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาเสนทาง กิจกรรมทองเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ จัดการพื้นที่และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางบรรยากาศที่ดีสําหรับการทองเที่ยวในพื้นที่ ๓ จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- พั ฒ นาโครงสร างพื ้น ฐานและสาธารณู ป โภคให ส ามารถเชื ่อมโยงโครงข ายและใช ป ระโยชน ในการ
เปนประตูสงออกสินคาฝง ตะวันตกไปยังทาเรือหลักในกลุมประเทศความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูสงออกสินคาฝงตะวันออกไปยังทาเรือหลักในประเทศจีน เพื่อ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
- พั ฒ นาศู น ย ก ลางการแปรรู ป การเกษตรและการประมงในภาคใต รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างทะเล
เชน การพัฒนาการเพาะพัน ธุและการเลี้ยงกุง มังกร กุงทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกรรายยอยให มี
ความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
- พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมฐานชี ว ภาพและพัฒ นาอุ ตสาหกรรมต อยอดจากการผลิ ตน้ํา มัน ปาล มในพื้น ที่
ใหเปนสินคาที่มีมูลคาสูง
- ยกระดับสถาบันการศึกษาในพืน้ ทีใ่ หเปนศูนยกลางการพัฒนาและการเรียนรูด านเทคโนโลยีนวัตกรรม
เกี่ยวกับปาลมและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ปาไมและปาชายเลน ใหมีความ
อุดมสมบูรณและสวยงาม
- รักษาและเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบานและพัฒนาแหลงทองเที่ยวชั้นนําแหงใหมกับแหลงทองเที่ยวที่มี
ชือ่ เสียงเลียบชายฝงทะเลอาวไทย เชื่อมโยงฝง อันดามัน และพัฒนาเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมดานการทองเทีย่ วเชิง
นิเวศเพื่อรองรับนักทองเที่ยวคุณภาพ
- ส งเสริ มและอํ า นวยความสะดวกในการลงทุ น เพื่อดึง ดูดการลงทุน ทั้งในประเทศและตา งประเทศ
โดยใหสิทธิประโยชนทัง้ ทางดานภาษีและมิใชภาษีเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน เพิม่ ประสิทธิภาพของศูนยบริการ
เบ็ ด เสร็ จ โดยเฉพาะการให มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ อนุ ญ าตแบบเบ็ ด เสร็ จ ในพื ้น ที ่ และพั ฒ นาด า นเพื ่อ เพิ ่ม
ประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน
- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจาก
ฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ให
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เอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเทีย่ ว และเปนพืน้ ที่หลักในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทัง้ สงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
- เสริมสรางความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพือ่ ผลักดันใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ
ขี ด ความสามารถในการผลิ ต สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนและภาคี ก ารพั ฒ นามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
- พัฒ นา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยการพัฒ นา Cluster และ Hub
ของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึง่ รวมถึงการพัฒนาพืน้ ทีค่ ลัสเตอร ดานการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และศูนยกลางทองเที่ยวและบริการในภูมิภาคและสาธารณสุข และการศึกษา
6) การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- สงเสริมการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาทีเ่ กีย่ วของกับดานการเกษตรที่สามารถพลิกฟนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทัง้ ยกระดับการคา การผลิต และบริการทาง
การเกษตร
- ฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางงาน สรางรายได โดยสงเสริมตลาด
สําหรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เชือ่ มโยงกับการทองเทีย่ วและบริการอื่น ๆ พัฒนา
โครงสร า งพืน้ ฐานชุ มชน จั ดหาป จ จัย การผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวก สรางการเขาถึงชองทางการตลาด
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนการบรรจุภัณฑเพือ่ รักษาความสด
และคุณภาพสินคาเกษตร
- สงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน โดยการประชาสัมพันธคุณประโยชนและคุณคา
ของสินคาเกษตรไทยผานสื่อตาง ๆ การจัดแสดงสินคาและผลิตภัณฑการเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
- สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยยกระดับโครงสรางพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศในระยะตอไป
4. แผนงานสําคัญ
1) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
3) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
4) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
7) แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและโลจิสติกส
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
1. เปาหมาย
1) มี ง านวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู พื น้ ฐานด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเกษตร ตลอดจนวิ จั ย ต อ ยอด
เชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
2) สถาบันเกษตรกรมีการใชนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
3) สินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพิ่มขึ้น
4) ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) อัตราการขยายตัว ของงานวิจัย พื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันภาคเกษตร / อัตราการ
ขยายตัวของงานวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันภาคเกษตร
2) จํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมการใชนวัตกรรม
3) จํ า นวนเกษตรกรกลุ ม เป า หมายที ไ่ ด รั บ การถ า ยทอดเทคโนโลยี (ป 2563) / มู ล ค าสิ น ค า เกษตรและ
ผลิตภัณฑจากฟารมอัจฉริยะ (รอยละ) (ป 2564-2565)
4) อัตราการขยายตัวของผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงอัจฉริยะ
3. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ
สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สําคัญ ไดแก หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานขอมูลและดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใตกรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ความลับทางการคา สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใตสังกัดตาง ๆ เพื่อทํางานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในประเด็นที่มุง เนน ไดแก เทคโนโลยีทีช่ วยใหเกิดการรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
และละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ชวยใหจัดเก็บขอมูลไดยาวนานและใชพื้นที่นอย เทคโนโลยีหุนยนตขนาดเล็กที่
ออกแบบและควบคุมใหสามารถทําหนาทีไ่ ดตามภารกิจ ระบบหรือชิน้ สวนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิง่ มีชีวิตเพื่อ
ทําหนาที่แทน เปนตน ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง
- ส ง เสริ ม การถ า ยทอดเทคโนโลยี การวิ จั ย พั ฒ นา การออกแบบและวิ ศ วกรรม รวมทั ้ง การพั ฒ นา
กระบวนการและผลิ ต ภั ณ ฑ โดยดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะของการเป น หุ น ส ว นกั น ระหว า งผู ใ ช เ ทคโนโลยี
ผูใ หบริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุมนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหนวยงานอื่น ๆ
ไดอยางคลองตัว รวมทั้งใชกลไกความรวมมือกับตางประเทศ และสรางมาตรการจูงใจผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
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ตางประเทศเพื่อรวมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชัน้ แนวหนา ใหมีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
อนาคต ตอบสนองความตองการของประเทศไดอยางทันทวงทีและสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยเพือ่ เพิ่มระดับ
ผลิตภาพ ลดตนทุน เกิดผลตอบสนองตอการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความตองการของอุตสาหกรรมได
รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การเพิ่มจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ
(เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรชาติใหเพียงพอ ทั้งภาคการ
ผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยการวิจัยและ
นวัตกรรม และเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการเกษตร (Centre of Excellence) และเชื่อมโยงเครือขาย เพือ่ พัฒนา
นวัตกรรมทางการเกษตรและการแลกเปลี่ยนองคความรู
2) พัฒนาและสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมดานการเกษตรเพือ่ เพิ่มมูลคาและนําไปสูการผลิตนวัตกรรม
เชิงพาณิชย
- พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในภาคการเกษตร
เปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับ
รายได ลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทําการเกษตรใหกับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิน่ โดยมีประเด็นการวิจัยทีส่ ําคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุพ ืชและสัตว การลดตนทุน
แรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะหปจจัยเสีย่ งเพื่อการเกษตรการรักษาและแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน
- พัฒนาองคความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรม
ในการพัฒนาความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในสาขาทีป่ ระเทศไทยมีความ
ไดเปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สําคัญ อาทิเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
3) พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแมนยํา (Precision
Agriculture)
- ส งเสริ มการพั ฒ นาพั น ธุ พืช พัน ธุสัตว ปจ จัย การผลิต เครื่องจักรกลและอุป กรณการเกษตร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต อาทิ เกษตรแมนยํา เกษตรในรม และเกษตรแนวตั้งเพื่อนํามาใชใน
กระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเขา
สูสังคมสูงอายุ
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การ
จัดการภาคเกษตรทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและการตลาดตาง ๆ ตลอดจนการใช
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ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตาง ๆ
เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแขงขัน
- สนับสนุนและสงเสริมการทําระบบฟารมอัจฉริยะ โดยการถายทอดและสนับสนุนใหเขาถึงองคความรู
และเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาที่สามารถเขาถึงไดควบคูก ับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจาก
ข อ มู ล ในการวางแผนการปรั บ เปลี ่ย นกระบวนการผลิ ต สิ น ค า ที ่ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด
เพื ่อ เพิ ่ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต เพิ ่ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรในเชิ ง มู ล ค า และปริ ม าณต อ พื ้น ที ่สู ง สุ ด และทดแทน
การผลิตดั้งเดิม
4. แผนงานสําคัญ
1) แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
2) แผนงาน ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน)
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กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
1. เปาหมาย
1) ระดับความมั่นคงดานน้ําสําหรับการเกษตร / ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น
2) ผลิตภาพจากการใชน้ําของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
3) การผลิตของภาคเกษตรมีความยั่งยืน
4) ความยั่งยืนของภาคเกษตร
5) คุ ณ ภาพน้ ํา ในแหล งน้ ํา ผิ ว ดิ น และแหลง น้ํา ทะเลมี คุณ ภาพเหมาะสมกับ ประเภทการใช ป ระโยชนท าง
การเกษตร
6) คุณภาพอากาศ อยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย
7) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
8) ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
9) การปลอยกาซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยลดลง
10) ภาคเกษตรไทยสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศไทย
11) ภาคเกษตรไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติเกี่ยวกับดานการเกษตร และสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัด
1) พื้นที่รับการบรรเทาอุทกภัย
2) พื้นที่รับประโยชนที่สรางใหม
3) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับดานการเกษตร (การอุดหนุนการเกษตร การควบคุมสารกําจัด
ศัตรูพืช)
4) พื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับการคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน แผนที่ความเหมาะสมทาง
การเกษตร
5) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําทะเลมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของประเทศไทย
6) คุณภาพอากาศ อยูในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย (รอยละของพื้นที่เกษตรเปาหมายทั้งหมด)
7) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
8) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ที่เกี่ยวของ
9) จํานวนการจัดฝกอบรม (ครั้ง) / ปริมาณกาซเรือนกระจกภาคเกษตร (รอยละ)
10) วัดความสอดคลองในระดับความรวมมือตามพันธกรณีดานการเกษตร /จํานวนความรวมมือ/ผลสําเร็จของ
โครงการภายใตโครงการความรวมมือ /มูลคาการคาที่เพิ่มขึ้นจากการเจรจาเปดตลาด
11) ระดับความรวมมือดานการเกษตรกับตางประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับดาน
การเกษตรภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศและมาตรฐานสากลที่สําคัญ
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3. แนวทางการพัฒนา
1) การจัดการทรัพยากรน้ําอยางสมดุล ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
- จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้าํ ในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลด
ความสู ญ เสี ย และความเสี ่ย งจากภั ย พิ บั ติ ที ่เ กิ ด จากน้ ํา ตามหลั ก วิ ช าการ ให อ ยู ใ นขอบเขตที ่ค วบคุ ม ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ และใหสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสั้น โดยแบงตามลักษณะของแตละพื้นที่และลุมน้ํา
- การบริหารจัดการพืน้ ทีน่ ้าํ ทวมตามฤดูกาล โดยสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลีย่ นแผนการผลิตและจัดทํา
ปฏิทินการเพาะปลูกพืช สงเสริมใหประชาชนทัว่ ไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริมในชวงที่เกิดน้าํ ทวมตามฤดูกาล
สงเสริมใหเกษตรกรขุดสระน้ําประจําไรนา เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมและเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
- เพิ ม่ ผลิ ต ภาพของการใช น้ ํา โดยการใช น้ ํา อย า งมี คุ ณ ค า การใช น้ ํา ซ้ ํา การนํ า น้ ํา กลั บ มาใช ใ หม
เพิ่มประสิทธิภาพการสงและการใชน้ําทุกภาคสวน พรอมเพิ่มการเก็บกักน้ําในพื้นที่
- จั ดการบริ ห ารน้ ํา เชิ ง ลุ ม น้ ํา อย า งมีธ รรมาภิบ าล ประกอบดว ย (1) จั ดการให มีก ารจั ดหาและใช น้ ํา
ทีส่ มดุล ทันสมัย ทันการณ และสรางความเปนธรรม (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้าํ การกําหนดโควตาน้ําที่
จําเปนและเปนธรรม (3) การพัฒนารูปแบบเพือ่ ยกระดับการจัดการน้าํ ในพื้นที่ (4) การเตรียมความพรอมทาง
บุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจากแหลงตาง ๆ (6) การ
ดําเนินการเพื่อสรางสมดุล สรางวินัยของประชาชนในการใชน้ําและการอนุรักษอยางรูค ุณคา (7) การศึกษา วิจัย
พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ พรอมทัง้ การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพือ่ สนับสนุนการสราง
มูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
- จัดการน้าํ เพือ่ การพัฒนา โดยจัดใหมีน้ําอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม
แผนการเติบโตแบบสีเขียว ภายในพืน้ ทีส่ ําหรับผูใ ชน้าํ ในนิคมเกษตร พื้นที่ชลประทาน พืน้ ที่เกษตรน้ําฝน เกษตร
พลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (1) ทบทวนระบบน้ําตามการปรับโครงสรางเกษตร และ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (2) เนนปรับโครงสรางการใชน้ํา (3) กําหนดสัดสวนการใชน้ําในแตละภาคสวน (4) มี
ระบบ การขออนุญาตใชน้ําโดยพิจารณาตามเกณฑ ความสําคัญ และผลิตภาพการใชน้ํา และ (5) การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เพือ่ สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต
- การขยายผลความสํ า เร็ จ ด า นการบริ ห ารจั ด การน้ าํ และดู แ ลรั ก ษาอย า งมี ส ว นร ว มและยั ่ง ยื น
โดยสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชน และผลักดันใหมีกฎหมายรองรับการดําเนินงาน
ผลักดันใหเกิดกลไกเพื่อขยายผลความสําเร็จที่ชัดเจน
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน
- ขยายพื น้ ที ่ช ลประทานให ค รอบคลุ ม พื ้น ที ่ที ม่ ี ศั ก ยภาพ จั ด ทํ า ระบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล การใช น้ ํา
ภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้าํ และการชลประทานเพื่อการเกษตร และพัฒนาแหลงน้าํ ธรรมชาติในระดับ
ชุมชนทั้งบนดินและใตดิน
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2) การอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรการเกษตร
- อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
การสรางระบบฐานขอมูลและธนาคารพันธุกรรม ใหความสําคัญกับพันธุกรรมทองถิ่นทีม่ ีคุณคาตอระบบนิเวศและ/
หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ พัฒนากลไก ทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูง
ใจในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางกลไกการใชประโยชนอยางยั่งยืนและการ
แบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรมในระดับทองถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
ที เ่ กี ่ย วข อ ง ส งเสริ ม การทํ า งานบู ร ณาการระหว า งภาคส ว น อาทิ ภาคเกษตร ให เ กิ ด การใชป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
- ปฏิรูป กลไกดานความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ระดับ ชาติและพืน้ ที่ ทบทวนและปรับ ปรุงกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ ีอยู และนําเสนอเขาสูก ารพิจารณาและบังคับใชตามขั้นตอน
ปฏิรูประบบการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําแผนการวิจัยและสนับสนุนการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน รวมทัง้ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใชประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
กําหนดกลไกและแนวทางการเชื่อมโยงผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพกลับสูการอนุรักษ
- ปฏิรูประบบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ คุมครอง ใชประโยชน และ
แบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม โดยจัดทําขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลําดับความสําคัญสูงและ ที่มี
ความสํ า คั ญ ต อ ประเทศเป น 2 กลุ ม พร อ มจั ด ทํ า รายละเอี ย ดในแต ล ะชนิ ด ที ่ค รอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ ได แ ก
(1) ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยูในภาวะเสีย่ งตอการสูญพันธุ เปนชนิดสัตวมีกระดูกสันหลังทีม่ ี
ลําดับความสําคัญสูงเสีย่ งตอการสูญพันธุ และชนิดพันธุตางถิน่ ทีส่ งผลกระทบตอทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ และ (2) ชนิดพันธุที่มีศักยภาพและเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
ชนิดพันธุที่มีความสําคัญควรปกปกรักษาไวจากการเขาถึงและลักลอบใชประโยชนจากภายนอก โดยเฉพาะตางชาติ
- จัดทําระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณคาเพื่อ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ จัดตั้งธนาคารอนุรักษเมล็ดพันธุพืชที่ถูกคุกคาม จัดตั้งธนาคารพัน ธุกรรมสัตว และจัดตั้ง
ดําเนินงานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาพืชและสัตวทะเล
- ขยายศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น ตําบล ใหครบทุกตําบลทั่วประเทศใหเกิดการดําเนินงาน
ตามศาสตรพระราชาและแนวทางประชารัฐ รวมถึงเปนศูนยเรียนรูดานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
และเชื่อมโยงเครือขายสูร ะดับประเทศ ระหวางประเทศ และภูมิภาค ยกระดับกลไกและเครือขายจากหนวยงาน
ภาคีภายใตโครงการ อพ.สธ. ขึ้นเปนศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น ตําบล บูรณาการงานฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของภาคสวนทีเ่ กี่ยวของใหครอบคลุมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน/ผูรู ผูเกี่ยวของ เชื่อมตอสูระดับจังหวัดและประเทศ
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นหรือความรูพื้นบานดานการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการทํางานของคนสามวัย (ผูสูงอายุหรือปราชญชาวบาน วัยทํางาน และเยาวชน)

35
- ดําเนินการศึกษาและกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกไมโตเร็ว โดยกําหนดเปาหมายในระยะแรก
จากพื ้น ทีท่ ี ่เ ป น ทีต่ ั ้งโรงไฟฟ า เดิมและโรงงานอุตสาหกรรมเปน หลัก สนับ สนุน การตั้งวิส าหกิจ ชุมชน/สหกรณ
การเกษตร เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไมโตเร็ว
3) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง และปศุสัตวเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองอยางสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูท ีเ่ ปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการใหกับพื้นที่
โดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการกระจายความเจริญไปสูพื้นทีโ่ ดยรอบ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยสรางเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดั บ ภาค โดยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยเน น การต อ ยอดจากพื ้น ฐานเศรษฐกิ จ ที ่มี ใ นพื ้น ที ่ อาทิ เกษตรกรรม
อุต สาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท องเที่ยว เพือ่ สรางฐานเศรษฐกิจ ที่ยัง่ ยืน สงเสริมการสรางงานใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น ลดการอพยพไปหางานทําตางถิ่น และเปนฐานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่โดยรอบ
- จัดทําฐานขอมูลดานการพัฒนาเมือง โดยการจัดทําแผนผังพื้นทีเ่ ขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก เพือ่ ใชในการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย การพัฒนาสหกรณ วิสาหกิจ
ชุ ม ชน หรื อ องค ก รธุ ร กิ จ ประจํ า ชุ ม ชนเพื อ่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด กลไกเศรษฐศาสตร ใ นการพั ฒ นาผลผลิ ต ตาม
มาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชมแบบครบวงจรและตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกรพรอมกับสงเสริมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธและรายไดใหกับชุมชน
- การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิง่ กําหนดพืน้ ทีท่ างการเกษตร (Agricultural Zoning) ที่ครอบคลุม
ทัง้ ในเรือ่ งของขอมูลเชิงภูมิศาสตร อากาศ พรอมกับพัฒนาแผนทีท่ างการเกษตร (Agri Map) ทีส่ ามารถนําเสนอ
รูปแบบของการทําการเกษตรและการใชพันธุพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ได
- การปรั บ คุ ณภาพดิ น โดยดํ า เนิ น การแก ปญ หาเรื ่อ งคุณ ภาพดิ น และช ว ยเกษตรกรปรั บ คุ ณภาพดิ น
ในพื้นที่ทั่วประเทศ
- จัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ใชประโยชน โดยเฉพาะพื้นทีท่ ีม่ ีระบบนิเวศทีเ่ ปราะบางและพื้นทีเ่ สี่ยง การลดและควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงน้ํา
- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมาย การบริหารจัดการหรือ
การควบคุ มมลพิษจากแหลงกําเนิดในเชิงพืน้ ที่ การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสีย ง
กําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหา
เฉพาะพืน้ ที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพืน้ ที่
ของตนเอง
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
โดยกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และ
ของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟนฟู สถานที่กําจัดขยะใหดําเนินการถูกตองตามหลักวิชาการกําหนดใหมีระบบการ
อนุญาตการระบายมลพิษ ตลอดจนการสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษจากการจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ
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- จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล จํากัดการใชสารเคมีปองกันและ
กํา จั ด ศั ต รู พืช ส งเสริ มให มีการลดและเลิกการใชส ารเคมีปองกัน และกําจัดศัตรูพืช สําหรับ การทําการเกษตร
ทุกประเภทเพื่อปองกันการปนเปอนของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม ในรูปแบบมาตรฐานสากล
ไดแก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยใหมีขอกําหนดสําหรับการทําเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุม
และปองกันการแพรกระจายของสารเคมีเกษตรออกสูส ิ่งแวดลอม ไดแก น้าํ ใตดิน แมน้ํา ลําคลอง แหลงน้าํ ทะเล
การชะล างและตกค างในดิ นรวมทั ้งการฟุ งกระจายในอากาศ โดยจะตองเปน ความรับ ผิดชอบของผูผ ลิต ผูจัด
จําหนาย และผูใชสารเคมีในการควบคุมปองกันการแพรกระจายของสารเคมีดังกลาว และรับผิดชอบในการสงเสริม
ความรูและการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย
- ลด/เลิกการใชสารเคมีเพื่อการเกษตรที่สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิง่ แวดลอม โดย
ยกเลิกการใชสารเคมีเพือ่ การเกษตรที่ (1) อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกําหนดใหยกเลิก (2) มีหลักฐาน
เชิงประจักษทางวิทยาศาสตรบงบอกถึงอันตรายตอสุขภาพประชาชน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดทําและเผยแพร
ขอมูลสารทดแทนหรือสารชีวภาพทางเลือกสําหรับสารเคมีทีไ่ ดรับการยกเลิก/ควบคุม หนวยงานที่เกีย่ วของพัฒนา
ทางเลือกดานสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอยางเปนระบบและจริงจังสําหรับเกษตรกร
- ขยายบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใชสารเคมีทางการเกษตร
ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพือ่ กําหนดใหเอกชนเขามารับผิดชอบ ในการใชสารเคมีทาง
การเกษตรตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
- ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟารม) มลพิษจากการ
ใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
4) สงเสริมและสนับสนุนการทําประมงอยางสมดุลและยัง่ ยืน
- ปรับปรุงฟน ฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทัง้ ระบบ โดยการบริหารจัดการขยะและของ
เสีย ที ่ปลอยลงสู ทะเลทั ้งระบบ การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตวทะเลหายากและใกลสูญ พันธุทีส่ ําคัญ
ปรั บ ปรุ ง และฟ น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ทั ้ง ระบบ สร า งองค ค วามรู  ระบบติ ด ตามตรวจสอบและ
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ทีม่ ี ประสิ ทธิ ภ าพในปญ หาสิ ่งแวดลอม เพือ่ ลดผลกระทบตอระบบนิเวศ สัตวทะเลหายาก หวงโซอาหาร และ
คุณภาพ อาหารทะเล
- พัฒนาและเพิม่ สัดสวนกิจกรรมทางทะเลทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่
ทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมงทีผ่ ิด
กฎหมาย และสงเสริมการประเมิน ทรัพยากรประมง เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ
ศักยภาพ รวมทั้งเรงพัฒนาการจัดการดานการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคลองกับแผนการใชประโยชนเชิงพืน้ ที่ทาง
ทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกตใชนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพื่อใหประเทศยังคงเปน
ผูนําดานการผลิตและสงออกผลิตภัณฑประมงมูลคาสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝง การแบงเขตการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) การอนุรักษปะการังอยางยั่งยืน
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การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล การ
บริห ารจั ดการพื้นที่คุมครองทางทะเลและสัตวทะเล และการปรับปรุงแกไขกฎหมายทางทะเลใหทัน สมัย และ
สอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
5) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ลดการปล อยก าซเรื อนกระจก กําหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
ในระยะยาวทีส่ อดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาระบบฐานขอมูล
กลาง ดํ าเนิน งานตามแนวทางการลดกา ซเรือนกระจกที่มีป ระโยชนรวม การจัดการของเสีย และเพิ่มสัดสว น
การใชพลังงานทดแทน
- ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ดการพิ บัติภัย ทั้งระบบ โดยคํานึงถึงปจ จัย การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลวงหนาที่รวดเร็ว
แมนยําและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการ
จัดทําแผนรายสาขาและรายพื้นที่ และมีการดําเนินการและติดตามประเมินผล อยางตอเนื่อง โครงการลงทุนขนาด
ใหญของภาครัฐตองจัดทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สงเสริมการบริโภคและการผลิตทีย่ ั่งยืน โดยการขับเคลือ่ นเกษตรกรรมยั่งยืน ทัง้ การเพาะปลูก ปศุสัตว
และประมง ตลอดหวงโซคุณคา และกําหนดใหผลิตผลิตภัณฑทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิง่ แวดลอม
และส งเสริ มการเปลี ่ย นแปลงเทคโนโลยี การผลิตใหเ ปน มิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพื่อจํากัด การใช
เทคโนโลยี ห รื อ เครื ่อ งจั ก รที ่ไ ม เ ป น มิ ต รต อ สิง่ แวดล อมตามช ว งเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึง การใชม าตรการทาง
เศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมายเพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
6) ดานความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มุงกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู
ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความ
รวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ แลกเปลีย่ นองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่เปนเลิศจากประเทศทีม่ ีศักยภาพในสาขาทีเ่ ปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทยขยายความรวมมือเพือ่
การพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการสงเสริมความมัน่ คงทาง
พลังงาน ทรัพยากรน้ํา และอาหาร เสริมสรางความรวมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องคกร และภาคธุรกิจตาง ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหา
ตลาด แหลงลงทุน และแหลงวัตถุดิบใหมของผูประกอบการไทยในตางประเทศ
- เสริมสรางความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี เพือ่ บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
รวมทัง้ สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางองคความรูดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
- เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อเรียนรูและแลกเปลีย่ นองคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล
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- ผลักดันใหมีการจัดทํา ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศใหสอดคลองกับ
พันธกรณีระหวางประเทศของไทยและมีความเปนมาตรฐานสากล และจัดทําความตกลงกับตางประเทศใหรองรับ
พัฒนาการใหม ๆ ในเรือ่ งที่เปนผลประโยชนของชาติ และมุงอนุวัตพันธกรณีระหวางประเทศอยางมีประสิทธิผล
รวมทั้งมีส วนรวมในการกําหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑสากลทีส่ ําคัญ หรือที่สง ผลกระทบตอประเทศไทย มุง
สงเสริมใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยางบูรณาการในประเด็นที่เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของไทย การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ตลอดจนสรางความ
ตระหนั กรู และเสริ มสรา งขีดความสามารถของสวนราชการ กลุม/องคกร และประชาชนไทย เพื่อใหส ามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหวางประเทศที่สําคัญ
4. แผนงานสําคัญ
1) แผนงานพื้นฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
5) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
6) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม

39
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1. เปาหมาย
1) ปองกันและแกปญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
2) มีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองคกรเพิ่มขึ้น (จํานวนงานบริการ)
3) บริการของหนวยงานสังกัด กษ. มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
4) หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
5) หนวยงานสังกัด กษ. มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว
6) บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
7) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
8) บุคลากร กษ. ยึดคานิยมในการทํางานเพื่อเกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถ
สูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
9) กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการเกษตร ที่ไดรับการทบทวน แกไข ปรับปรุง ใหมีเนือ้ หาที่ไมเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ
2. ตัวชี้วัด
1) รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการปองกันและแกปญหาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
2) จํานวนกระบวนงานและบริการของสวนราชการในสังกัด กษ. ที่ปรับเปลี่ยนมาใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานสังกัด กษ.
4) จํานวนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
5) รอยละของสวนราชการในสังกัด กษ. ทีม่ ีระดับ Digital Government Maturity Model ไมต่ํากวาระดับที่
2 / รอยละของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เขารับการประเมินสถานะเปนระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
6) รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA
7) จํานวนคดีทุจริตรายหนวยงาน (จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต))
8) รอยละความผูกพันของขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทีม่ ีตอองคกร / สัดสวนขาราชการที่
กระทําผิดกฎหมายลดลง
9) จํานวนกฎหมายดานการเกษตรที่ไดรับการทบทวน แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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3. แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนากลไกการดําเนินงานของภาครัฐ
- ปองกันและแกไขปญหาความมัน่ คงทางไซเบอร โดยมุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการแกไขปญหา
ดานความมัน่ คงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแก การโจมตีทางไซเบอร
ของกลุ มแฮกเกอร การจารกรรมหรื อเปลี ่ย นแปลงแกไขขอมูล การโจมตีตอกลุม โครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทาง
สารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน ผูประกอบการและภาค
ธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชือ่ มโยงหลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และ
การดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
- พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตั้งแตตนจนจบกระบวนการและ
ปฏิบัติ งานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทาง
กายภาพ เวลา พื ้น ที ่และตรวจสอบได ตามหลั กการออกแบบที่เปน สากล เพื่อใหบ ริการภาครัฐ เปน ไปอยา ง
ปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด
- ปรั บ วิ ธี ก ารทํ า งาน จาก“การทํ า งานตามภารกิ จ ที ่ก ฎหมายกํ า หนด” เป น “การให บ ริ ก ารที ่ใ ห
ความสํ าคั ญ กั บ ผู รั บ บริ การ” ปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารทํ างานเพื่อ สนั บ สนุ น การพัฒ นาบริการภาครัฐ ที่มีคุ ณคา และได
มาตรฐานสากล โดยเปลีย่ นจากการทํางานดวยมือ เปนการทํางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชือ่ มโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมที่
เปน พลวั ตสอดคลองเหมาะสมกับ สถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุร กิจ และ
ผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวกทันสถานการณ
- พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื ่อ รองรั บ การให บ ริ ก ารที ่ก ระทบต อ ชี วิ ต และความเป น อยู ข องประชาชน
โดยเปนระบบที่รองรับการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได
- ยกระดั บ การให ขอมู ล และให คําปรึกษาจากหนว ยงานของรัฐ กําหนดชองทางการใหคําปรึกษาแก
ประชาชนที่เหมาะสม เพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที
- ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการทีเ่ ร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and
Cheaper) ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน จัดใหมีการ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัลและศูนยบริการรวม โดยจัดใหมีศูนยบริการรวมในระดับกระทรวงและ
จังหวัด ที่รองรับการขอรับบริการตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สนับสนุนใหเกิดการใช
งาน เชน การประชาสัมพั นธ การสร างแรงจูงใจ (Incentives) ใหป ระชาชนขอรับ บริการภาครัฐผานชองทาง
ออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใหบริการใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เปนตน
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- กํ า หนดให มีก ารติ ดตามประเมิ น ผลสั มฤทธิ์การดํ าเนิน การตามยุทธศาสตรช าติและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการ ทัง้ ในภารกิจพืน้ ฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทัง้ กอนเริ่ม
โครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการติดตามประเมินผลทัง้ ระบบ ตั้งแตปจจัยนําเขา
กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติโดยพัฒนาการ
เชื่อมโยงขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจสอบ และนําไปสูการปรับแนวทาง การดําเนินงานทีเ่ หมาะสมไดอยางตอเนือ่ ง
พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการ
ติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจํา รวมทั้งการตรวจสอบ โดยองคกรอิสระตอง
เปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
- จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติเพื่อใหงบประมาณเปนเครือ่ งมือสําคัญที่
จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร
ภารกิ จ พื ้น ที ่ และภารกิ จ อื ่น ๆ ที ่ได รั บ มอบหมายใหส ามารถดําเนิน การไดตามเปาหมายของแตล ะแผนงาน/
โครงการ และเป า หมายร ว มตามระยะเวลาที ่กํ า หนดไว สอดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละความเร ง ด ว น
ในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติ
อยางยั่งยืน
2) การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ
- เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุน สวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจที่
สําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิน่ และการสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ
โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มารวมดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ตาง ๆ โดยจัดใหมีการตรวจสอบความซ้ําซอน การวิเคราะหและทบทวนภารกิจของภาครัฐใหสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ การถายโอนภารกิจใหภาคสวนอื่นรับไปดําเนินการ เชน การจางเหมาบริการและการ
ทํางานแบบจัดบริการรวม เปนตน พรอมทั้งจัดใหมีการเตรียมความพรอมหรือการสนับสนุนภาคสวนตาง ๆ ในการ
รวมดําเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบการ รวมทั ้ง การกํ า หนดกฎระเบี ย บที ่ไ ม เป น อุ ป สรรคต อ การดํ าเนิ น ธุร กิ จ ภาคเอกชนทุก ขนาดและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
- พัฒ นาหน ว ยงานภาครั ฐ ให เ ป น “ภาครัฐทัน สมัย เปดกวาง เปน องคกรขีดสมรรถนะสูง ” สามารถ
ปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ มีความคุม คา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ทีม่ ีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมี
การนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และ
การพัฒนา นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวางองคกรทั้งภายในและภายนอก
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- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหมใหมีความยืดหยุน
คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติไมยึดติดกับการจัดโครงสราง
องคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดทีเ่ หมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความ
ซ้าํ ซอนของการดํ าเนิน ภารกิจ สามารถปรับ เปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน
รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอ
และเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน
- ปฏิ รู ป บทบาทงานพั ฒ นาการเกษตร ดํ าเนิ น การมอบหมายหน ว ยงานทํา หน าที่ป รั บ โครงสร างงาน
พัฒนาการเกษตร ดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุข กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลือ่ น
งานพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเกษตร (การเขาถึงตลาดและการใหบริการหลังการเก็บเกีย่ ว) โดยตองมีสวนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาและงานนวัตกรรม จากขอเสนอโครงการจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
- นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงาน
ตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณ
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร เปนตน
- บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพือ่ การบริหารราชการแผนดิน การปรับปรุงพัฒนา การจัดทํา
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล
ที่เปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนด เชื่อมโยงขอมูลสําคัญของตนเขาสูศ ูนยขอมูลกลางภาครัฐเพือ่ ใหผูบริหารระดับสูง
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน การบริการประชาชน และการมีสวน
รวมของภาคประชาชน กําหนดใหมี “กลุมงานสารสนเทศ” ทีร่ ับผิดชอบการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานในสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
- ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร า งและระบบบริ ห ารงานของรั ฐ และลด/ละลายความเป น นิ ติ บุ ค คล
ของกรม โดยดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของทุกสวนราชการ การจัดระบบบริหารงานและโครงสรางสวน
ราชการในภู มิ ภ าค ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการให ส อดคล อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง
สวนราชการในภูมิภาค และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) ไดแก การใหบริการ
ดานใบอนุญาตดานการเกษตร
- การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม (Sandbox) การแกไขพืน้ ทีป่ าและการใชประโยชน
พื ้น ที ่จั ง หวั ด น า นและกลไกการบริ ห ารจั ด การ จั ด ตั ้ง “คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลเชิ ง นโยบาย” (Steering
Committee) ปรับระบบการผลิตการเกษตร ฯลฯ
- ปรั บ “ระบบ” เพื ่อ ลดจํ า นวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน ว ยงานภาครั ฐ มุ ง เน น การสร า ง
นวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส
ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อ
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สรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
- ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การ
สรางมาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน การเขาถึงขอมูล
รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ
สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมี
กลไกที ่เ ป ดโอกาสใหป ระชาชนเข า มามี สว นรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ
สงเสริมสนับสนุนการตืน่ ตัวและเพิม่ ขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว
- สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม
ทีส่ อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะ
เรือ่ งสวนตัวออกจากหน าทีก่ ารงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและ
คานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร
3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ
- ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหกําลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกําลังคนใหมีความคลองตัว ยึด
ระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู
ไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกลไกการวางแผน
กําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้งเพือ่ เอือ้ ใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน
และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว
- เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดย
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจ
ใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบั ติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐ สามารถโยกยายและหมุนเวีย นไดอยาง
คลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรมมี
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มาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ
ระหวางบุคลากรของรัฐ
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูค วามสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัว
ใหทันตอการเปลีย่ นแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทํางานเพือ่ ใหบริการประชาชน
และอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการ
เปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นได
อยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการ
และหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัด
ในการกระทําที่ถูกตองและมีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับ อยางตอเนือ่ งและเปนระบบ เพือ่ ใหผูนําและ
ผู บ ริ ห ารภาครั ฐ มี ค วามคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ มี ค วามเข า ใจสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมทั ้ง ระดั บ ท อ งถิ ่น
ระดับ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก มี ความสามารถในการนํ าหนว ยงาน และมี คุณธรรม จริ ย ธรรม
ในการบริ ห ารงานเพื ่อ ประโยชน ข องส ว นรวม เป น ทั ้ง ผู นํ า ทางความรู แ ละความคิ ด ผลั ก ดั น ภารกิ จ นํ า การ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะยาว โดยต อ งได รั บ การปรั บ เปลี ่ย นกระบวนการทางความคิ ด ให ต นเองมี ค วามเป น
ผูป ระกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่จําเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทําใหสามารถ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห และนําเสนอขอมูลและการ
ใชประโยชนรวมกัน พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ (New
Mindsets and Skillsets) สรางวัฒนธรรม คานิยม และอุดมการณสําหรับการเปนเจาหนาที่ภาครัฐยุคใหมอยาง
ตอเนื่อง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกาํ ลังคนในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit)
- จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการสาธารณะที่สําคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
4) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานการเกษตร
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทและเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ โดยประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ท บทวนความจํ า เป น และความเหมาะสมของกฎหมายที ่มี อ ยู ท ุ ก ลํ า ดั บ ชั ้น
ของกฎหมาย แก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายให ทั น สมั ย ยกเลิ ก กฎหมายที ่มี เ นื ้อ หาไม จํ า เป น หรื อ เป น อุ ป สรรค
ต อ การพั ฒ นาประเทศ เพื อ่ ให ก ฎหมายช ว ยสร า งสรรค ค วามเป น ธรรม ลดความเหลื อ่ มล้ าํ และกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประชาชน
โดยรวม ใหเอื้อตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและ
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จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรมทัง้ ในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เอื ้อ ต อ การประกอบธุ ร กิ จ ทั ง้ ในและต า งประเทศทั ้ง ในภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม บริ ก าร และการท อ งเที ่ย ว
โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมทัง้ การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
- มี วิธี การบั ญ ญัติกฎหมายอยา งมีสวนรว ม ตองดําเนินการใหมีการรับ ฟงความคิดเห็น ของผูเ กีย่ วของ
วิ เ คราะห ผ ลกระทบที ่อ าจเกิ ด ขึ ้น จากกฎหมายอย า งรอบด า นและเป น ระบบ รวมทั ้ง เป ด เผยผลการรั บ ฟ ง
ความคิด เห็ น และการวิ เ คราะห ต อ ประชาชน และนํ ามาประกอบการพิจ ารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุ ก ขั ้น ตอน เพื ่อ พั ฒ นากฎหมายทุ ก ฉบั บ และทุ ก ลํ า ดั บ ศั ก ดิ ์ใ ห ส อดคล อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต า ง ๆ ที ่
เปลีย่ นแปลงไป เอื ้ออํ านวยต อการบริ ห ารราชการแผน ดิน การดําเนิน งานของภาครัฐ ทีเ่ หมาะสม การพัฒ นา
ประเทศการใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแขงขันระหวางประเทศ
- พั ฒ นาการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย โดยการนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมสมั ย ใหม ม าใช
ในกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรมและกอใหเกิด
ความคุ ม ค า ทางเศรษฐกิ จ สามารถกล า วหาและจั บ กุ ม ผู ก ระทํา ผิ ด ได อ ย า งถู กต อ ง และรวดเร็ ว รวมทั ้ง เพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเปนธรรม
- ส ง เสริ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมในกระบวนการกฎหมาย สนั บ สนุ น การใช เ ทคโนโลยี
และนวั ต กรรมในการพั ฒ นากฎหมาย การบั ง คั บ ใช แ ละการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเพื ่อ ให เ ป น ไปอย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ ่ม ช อ งทาง
การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อใหกฎหมายเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมี
เนื้อหาเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม
- กําหนดใหมีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว
และบริการเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย (1) พิจารณาเสนอรางกฎหมาย
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรมไวใหเปนฐานการผลิต การเกษตรทีม่ ัน่ คง รวมถึงการกําหนดเขตการใชพื้นทีท่ ําการเกษตรทีเ่ หมาะสม
เพื่อสงเสริมการทําการเกษตรอยางมีระบบ และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาคการเกษตร และ (2) พิจารณา
ศึกษาแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยผังเมือง เพื่อกําหนดใหสามารถจัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อลดคาใชจายในการขนสง
- ปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ทํ า ร า งกฎหมายของหน ว ยงานของรั ฐ ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รางกฎหมายที่หนวยงานของรัฐจัดทําขึ้น มีความสมบูรณ มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกีย่ วของ และมี
คําอธิบายและขอมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถวน ชัดเจน และเขาใจไดงาย
- มี กลไกใหป ระชาชนมีส ว นร ว มในการจัดทําและเสนอรางกฎหมายที่มีความสําคัญ และจัดใหมีกลไก
ช ว ยเหลื อ ประชาชนในการจั ด ทํ า และเสนอร า งกฎหมาย รวมทั ้ง การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
แกประชาชน ประชาชนไดใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกีย่ วกับการบังคับใชกฎหมาย ประชาชนได
ใช เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื ่องเกี ่ย วกั บ การจั ด ทํ าและการเสนอกฎหมายโดยหน ว ยงานของรั ฐ
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จัดใหมีกลไกสําหรับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย การเผยแพรความรู
ทางกฎหมายใหแกประชาชนโดยใชสื่อประชาสัมพันธทุกชองทาง รวมถึงจัดใหมีการอบรมวิธีการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลทางกฎหมายของรัฐใหแกประชาชนอยางทั่วถึง มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมายโดยสะดวกและเขาใจ
กฎหมายไดงาย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือการตีความ กฎหมาย
ใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก
4. แผนงานสําคัญ
1) แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
แผนแมบท 1 ประเด็นความมั่นคง
แผนยอย 2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคง
1) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางนําในการดําเนินงานแกไข
และปองกันปญหา
3) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
12) รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล
มุงเนนการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
15) แกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุงใหสามารถ
อํานวยการ กํากับการประสานงาน ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่การพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
แผนที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคง
ภายใน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

เปาหมาย : เกษตรกรผูยากจน/มี
รายไดนอยที่เขารวมโครงการแกไข
ปญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตของกระทรวงเกษตร
และสหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรผูยากจน/มี
รายไดนอยที่เขารวมโครงการแกไข
ปญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตของกระทรวงเกษตร
และสหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น (ไมนอย
กวารอยละ 60)

กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา : 1. เสริมสราง
ความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

ไร

9,700

7,300/49/645

ราย/แปลง/แปลง

ราย

120

10 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (บริการวิชาการดานการ
ผลิตพืช)

ราย

9,000

ราย

ลานตัว

8. โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
9. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (สรางเครือขาย
อาสาสมัครเกษตรและสหกรณระดับตําบล)

7

6. โครงการตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในพื้นที่พิเศษ)

ราย

1,500

200

5. โครงการตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน)

7. โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (จัดตั้งธนาคารแพะ)

2,980

ราย

ราย

ราย

8,170

3,900

หนวยนับ

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

4. โครงการตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สงเสริมอาชีพดานการประมง)

1. โครงการตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. โครงการตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. โครงการตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สงเสริมอาชีพดานการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ดานพืช ปรับปรุงนาราง )

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564

23.8427

14.2437

11.7550

27.1663

12.8440

0.9881

20.5139

12.6100

16.6627

19.1038

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

วก.

สป.กษ.

ตส.

ปศ.

กป.

กป.

กป.

พด.

กสก.

กข.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนแมบท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนยอย 1. การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
1) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายได
นอย เพื่อยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 สงเสริม Smart famer และ Precision
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับ
เกษตรกรในสินคาเกษตรสําคัญ
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนในที่ดินทํากิน แหลงเงินทุน โครงสรางพื้นฐาน และ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ

ภายใน
แผนที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ 9 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเกษตรกรรายยอย
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได
ของเกษตรกรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ําสุด (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย : การทําประมงของไทย
เปนไปตามหลักมาตรฐานสากลและ
เปนที่ยอมรับของนานาประเทศวาการ
ทําประมงของไทยไมไดมาจาก IUU
ตัวชี้วัด :
1) จํานวนแรงงานผิดกฎหมายไดรับการ
แกไข (รอยละ)
2) การตรวจติดตามและเฝาระวังการ
ทําประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน (ครั้ง)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 1. เสริมสราง
ความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

882
1,000
9,000

6. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร
7. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร
8. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร

ราย

ราย

ศูนย

ศูนย

ศูนย

882
1,010

ราย

ราย

88,200
15,000

ราย

ครั้ง

ครั้ง/ราย

หนวยนับ

26,460

5. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตร
อาสาประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร)

3. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร
4. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร

1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร
2. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร

245,000

แผนงาน ยุทธศาสตรปองกันและ
1. โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิด
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง กฎหมาย

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

144/50,000

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 1. เสริมสราง 1. โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคา
ความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน
มนุษยดานการประมง
อาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน ยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

23.2597

5.2146

29.5354

9.7500

8.7318

21.8438

32.9028

199.9312

167.5237

15.9642

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

วก.

มม.

ตส.

สศก.

พด.

ปศ.

กป.

กสก.

กป.

กป.

หนวยงาน
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ปจจัยการผลิตตาง ๆ
5.3.7 สงเสริมการทําปศุสัตวใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
5.3.8 ฟนฟูและสนับสนุนอาชีพการทําการประมงใหเกิดความ
ยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

22,505

3,860
1,200
2,100

1,800

2,500
15,000

4,000
2,400

500

1,200

10. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
11. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
12. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) (กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องใน
เขตปฏิรูปที่ดนิ (Smart Farmer))
13. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) (กิจกรรม สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม)
14. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
15. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) (ชาวนาปราดเปรื่อง)
16. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
17. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร (สงเสริมและพัฒนา
อาชีพประมง)
18. โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นําลูกหลาน
เกษตรกรกลับบาน)
19. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

9. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกร
รุนใหม (Smart Farmer & Young Smart Farmer)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

หนวยนับ

4.6702

3.8008

6.9600

4.1210

23.4441

4.2780

12.1398

12.8909

8.2710

3.3352

48.5058

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

กสส.

กสส.

กป.

กสก.

กข.

มม.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

ปศ.

ปศ.

กสก.

หนวยงาน
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ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

210,000

18,000
1,500
6,761
500/2,500
30,000

1

2,840

2. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม โดยรวมกลุม
เกษตรกรเปนเครือขาย เพื่อสงเสริมการเลี้ยงสัตวแก
เกษตรกรตนแบบและสมาชิกเครือขาย ใหเกิดการ
ผลิตที่ดีอยางยั่งยืน
3. โครงการสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อสงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม
4. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานหมอนไหม
5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่เขารวมโครงการใหทํา
การเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม
7. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (อบรมการ
จัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรที่นอมนําหลัก
ทฤษฎีใหม)
8. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม)
9. โครงการสงเสริมอาชีพประมง (สงเสริมและ
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 5 กิจกรรม

40

22. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
การเกษตร

18,000

750

21. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
เกษตร (กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม)

1. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ดานประมง

500

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

20. โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นําลูกหลาน
เกษตรกรกลับบาน)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ราย

เรื่อง

ราย

ราย
ราย/ไร

ราย

ราย

ราย

ราย

กลุม

ราย

ราย

หนวยนับ

35.4686

0.5763

10.2375

5.7500
7.3276

6.2902

15.8000

43.4131

39.9629

9.0840

6.9533

2.5595

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

กป.

สศก.

ตส.

กข.
วก.

มม.

พด.

ปศ.

กป.

มม.

พด.

ตส.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนแมบท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนยอย 1. การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา
4,000 โครงการทั่วประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
แผนที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : ชุมชนเปาหมายทั่วประเทศ
มีการจัดทําและขยายผลโครงการใน
พระราชดําริ
ตัวชี้วัด :
- จํานวนประชาชนที่นอมนําโครงการ
ในพระราชดําริไปปฏิบัติ
- จํานวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
- จํานวนโครงการและพื้นที่ที่มีการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 1. เสริมสราง
ความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรม
แผนงาน ยุทธศาสตรเสริมสรางพลัง
ทางสังคม

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

43
90
42,000

6. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

กลุม

300

5. โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง (เสริมสรางการมีสวนรวมชุมชนประมง)

ราย

840

3. โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการประมง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (สงเสริมเยาวชนนัก
เพาะเลี้ยง)
4. โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนประมง

ราย

หนวยงาน /
รอยละ

ชุมชน

ราย

9,625

2. โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการประมง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(คลินิกเกษตรเคลื่อนที่)

ราย

-

85,000

-

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเกษตรและ
สหกรณ สงเสริมและใหบริการทางการเกษตร และ
พัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล)

ราย

ราย

ราย

หนวยนับ

1. โครงการเสริมสรางการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อ
การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

35,260

2,000

11. โครงการสงเสริมอาชีพประมง (สงเสริมเกษตรเชิง
รุกดานการประมง )
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (อาสาสมัคร
เกษตร/สงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร/
อุทยานผักพื้นบานฯ)

15,000

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

10. โครงการสงเสริมอาชีพประมง (พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

31.6296

20.7779

8.7258

33.2000

2.2530

1.4978

16.1493

488.6918

44.1799

9.2352

14.0912

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

กข.

สป.กษ.

กป.

กป.

กป.

กป.

ตส.

กสก.

กสก.

กป.

กป.

หนวยงาน
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ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
นโยบายรัฐบาลหลัก
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มา
เปนหลักสําคัญ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน
หนวยนับ

83.5330
18.6154

ราย
โรงเรียน/ชุมชน/
แหง

63,049
69/7/99

10,500

ราย/
โรงเรียน

15,500/800

19. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมา
พระราชดําริ

ราย

10,460

21,300

แหง

714

18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (คลินิก
เกษตร)

ไร

99,924

14. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
15. โครงการสงเสริมสหกรณในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
16. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
17. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศึกษาวิจัย)

ราย

ราย

ราย

1,000

13. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (พัฒนาและสงเสริมศิลปหัตถกรรม)

ราย

2,200

12. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ)

14.9647

4.0218

ตส.

ปศ.

ปศ.

กป.

314.8692

107.1460

กสส.

พด.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

มม.

กสก.

วก.

วก.

หนวยงาน

24.2067

204.8388

19.3189

23.9819

8.5000

10. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
11. กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการพิเศษ

เรื่อง

7

60.0569

4,968.4266

9. สนับสนุนเฉพาะดานในโครงการพระราชดําริ โดย
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาดานการเกษตรในเขต
พระราชฐานในสวนที่กรมรับผิดชอบ

ราย/ไร/จังหวัด

งบประมาณ (ลาน
บาท)

10,000/2,500/27

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

8. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมา
พระราชดําริ (สนับสนุนวิชาการเกษตรดานพืชใน
โครงการพระราชดําริ)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

52

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงชัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย 1: สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเปาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

11
12

30. โครงการการถายทอดองคความรู ประยุกตใช
ขยายผล และพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
31. โครงการการถายทอดองคความรู ประยุกตใช
ขยายผล และพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(การจัดการองคความรู)

12,733

39
1,150
1200

26. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
27. โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง
28. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
29. โครงการถายทอดองคความรูประยุกตใช ขยายผล
และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
แสดงและกิจกรรมพิพธภัณฑ

แหง

ครั้ง

ครั้ง

แหง
ราย
ราย
งาน

ราย
ไร
แหง

ราย

761,000

2,300
5,500
100

ราย

เรื่อง

หนวยนับ

79,000

1

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

23. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
24. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
25. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (เพิ่ม
ศักยภาพศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)

21. โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดรับการพัฒนาแบบ
โครงการหลวง
22. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู
โครงการพระราชดําริ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง

20. โครงการพระราชดําริ โดยการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการพระราชดําริ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 2. สงเสริมและ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ผลผลิตสหกรณ
สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมี
และสถาบันเกษตรกร
ความเขมแข็งตามศักยภาพ)
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

560.4717

3.6000

7.3650

3.2928
5.0350
4.9537
168.2000

3.2486
129.3361
7.67525

103.9657

187.1982

2.4732

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

กสส.

พกฉ.

พกฉ.

กป.
ปศ.
กข.
พกฉ.

กสก.
พด.
กสส.

สวพส.

สวพส.

สศก.

หนวยงาน

53

1) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ
รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการพัฒนาดานการผลิตและดานการตลาดของสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือขายธุรกิจ
ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ และสนับสนุนใหมีโอกาสในการ
เขาถึงแหลงทุนภายใตเงื่อนไขที่ผอนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปนผูประกอบการเกษตรที่มีความ
เขมแข็ง ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับ
ประโยชนจากการรวมกลุมและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยาง
แทจริง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.1.2 สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนผานเทคโนโลยี
7.1.3 สรางโอกาสและสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
และบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน
7.1.5 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายยอยสูการ
เปนผูประกอบการมืออาชีพ

444

107

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจรวบรวมและ
จัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร
แผนงาน บูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล

849

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

75,717

5. โครงการการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการผลิต (การ
พัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินนอย)

849

585,000

4. โครงการการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการผลิต (คลินิก
เกษตรเคลื่อนที)่

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ กลุมเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

1,600

3. โครงการการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการผลิต (ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน)

27,605

11,800

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ผลผลิตสหกรณ
และสถาบันเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็ง )

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม 1. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดาน
เศรษฐกิจฐานราก
การเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
มีความเขมแข็งในระดับ มาตรฐาน
ความสามารถในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : สถาบันเกษตรกร (สหกรณ
วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ที่
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
มีความเขมแข็ง ในระดับมาตรฐาน
(เฉลี่ยรอยละ) (1) สหกรณและกลุม
เกษตรกรมีความเขมแข็งในระดับ 1
และ 2 อยางนอยรอยละ 90 และ (2)
วิสาหกิจชุมชน มีผลการประเมิน
ศักยภาพในระดับดี ไมนอยกวารอยละ
25

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แหง

แหง

แหง

แหง

ราย

ราย
โครงการ

ราย

แหง

แหง

หนวยนับ

7.4375

99.2465

16.8843

10.1415

27.5778

51.7565

48.5134

4.4000

314.5657

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

ตส.

กสส.

กสส.

ตส.

กสก.

พด.

พด.

พด.

ตส.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงชัน
แผนแมบท 8 ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม
แผนยอย 1. การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ
1) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน โดยการสงเสริมใหตอยอด
แนวความคิด สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางธุรกิจ
และใชประโยชนจากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการดึงดูดแรงงานและ
บุคลากรคุณภาพ
5) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการทั้ง
ในและตางประเทศใหเขมแข็ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสนับสนุนการสรางและตอยอดธุรกิจชุมชนเพื่อ
สรางรายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
5.9.2 เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมทั้งในภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : การขยายตัวของสถาบัน
เกษตรกรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวจํานวนการ
กอตั้งสถาบันเกษตรกร (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 2. สงเสริมและ 1. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุนใหม และ
สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร ผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนใน การผลิตสินคาชุมชน
และสถาบันเกษตรกร
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
2. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุนใหม และ
ผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนใน การผลิตสินคาชุมชน

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

ราย

แหง

2,000

หนวยนับ

17,640

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

11.8731

39.5647

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

ตส.

กสก.

หนวยงาน
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1

1

เรื่อง

10

6. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
7. โครงการติดตามประเมินผลภายใตแผนงานบูรณา
การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
8. โครงการติดตามประเมินผลภายใตแผนงานบูรณา
การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ฉบับ

144,900

5. โครงการบริหารจัดการที่ดินทํากินใหเกษตรกรราย
ยอยและผูดอ ยโอกาส (กิจกรรม ศูนยบริการประชาชน)

เรื่อง

ราย

3,000,000

4. โครงการบริหารจัดการที่ดินทํากินใหเกษตรกรราย
ยอยและผูดอ ยโอกาส (กิจกรรม ตรวจสอบที่ดิน)

ไร

ไร

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหา
ที่ดินทํากินของเกษตรกร (พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
จัดการปญหาที่ดินทํากิน )
2. โครงการบริหารจัดการที่ดินทํากินใหเกษตรกรราย
ยอยและผูดอ ยโอกาส (กิจกรรม จัดที่ดิน)
3. โครงการบริหารจัดการที่ดินทํากินใหเกษตรกรราย
ยอยและผูดอ ยโอกาส (กิจกรรม การปรับปรุงแผนที่
แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK)

260,000

แนวทางการพัฒนา : 4. พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
การบริหารจัดการที่ดิน
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

ราย

เปาหมาย : กลุมประชากรภาคเกษตรที่
มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ตัวชี้วัด : สัดสวนภาระหนี้ตอรายไดของ
เกษตรกร (debt service ratio) (รอย
ละ)
62,000

หนวยนับ

ราย

เปาหมายงานป 2564

4,000

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนแมบท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนยอย 2. การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1) สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายไดกลับสูชุมชน
3) พัฒนากลไกการใชประโยชนที่ดินสาธารณะ โดยการ
พัฒนาฐานขอมูลที่ดินใหมีความครอบคลุมทั้งประเทศ ปรับระบบ
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดนิ พื้นที่ปาเสื่อม
โทรม และที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชน
ที่ดินที่สูงขึ้น
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 1 การเมือง
ประเด็นปฏิรูปที่ 3: การกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น
และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม ปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นปฏิรูปที่ 1: ทรัพยากรทางบก เรงรัดขยายผลการจัด
ที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ (คทช.)
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 9 สังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ปรับปรุง

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน
จํานวน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ยอมทั้งในภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนผานเทคโนโลยี
7.1.5 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

2.8125

2.6981

4.8791

16.1046

42.9744

16.3385

161.8028

14.7450

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

สศก.

สศก.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

พด.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนแมบท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนยอย 1. แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปน
ผูประกอบการธุรกิจ
2) บริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกัน
ทางการเงินใหกับประชากรที่มีรายไดนอยผานการสงเสริมการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมความรู
และวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ปรับปรุง
พ.ร.บ. สหกรณ กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดองฯ
แผนที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ 6 การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนในที่ดินทํากิน แหลงเงินทุน โครงสรางพื้นฐาน และ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : กลุมประชากรภาคเกษตรที่
มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ตัวชี้วัด : สัดสวนภาระหนี้ตอรายไดของ
เกษตรกร (debt service ratio) (รอย
ละ)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

37

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร (กิจกรรม พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

374,972

756

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหา
ที่ดินทํากินของเกษตรกร (กิจกรรม ยกระดับรายได
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 5. เพิ่มโอกาสใน 1. โครงการชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณและ
การเขาถึงแหลงเงินทุนและบริหาร
กลุม เกษตรกร
จัดการหนี้สิน
แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
ดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

ราย

พื้นที่

ราย

หนวยนับ

320.0000

16.8912

3.3313

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

กสส.

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือน
ภัยสินคาเกษตร
4) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาเครือขาย ความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชน
และสหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน

และวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 9 สังคม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1: การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม
และการลงทุนเพื่อสังคม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนการออมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนในที่ดินทํากิน แหลงเงินทุน โครงสรางพื้นฐาน และ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

เปาหมาย : เกษตรกรไดรับการ
แนวทางการพัฒนา : 6. สรางกลไก 1. โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบประกันภัย
คุมครองการทําเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร
คุมครองการทําเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม
1) จํานวนเกษตรกรที่ทําประกันภัยพืชผล เศรษฐกิจฐานราก
2) จํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรพันธ
สัญญา

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1

จํานวน

เปาหมายงานป 2564

เรื่อง

หนวยนับ

2.3610

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

สศก.

หนวยงาน
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และหนวยงานที่เกี่ยวของ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบ
เกษตรพันธสัญญา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับ
เกษตรกรในสินคาเกษตรสําคัญ อาทิ ขาว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ปาลม ออย และขาวโพด โดยผานเครื่องมือและ
มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไมเปนภาระกับ
งบประมาณแผนดินเกินสมควร
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา / แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ
จํานวน

เปาหมายงานป 2564
หนวยนับ

4,968.4266

งบประมาณ (ลาน
บาท)

หนวยงาน
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เปาหมาย : สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
มีมูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาของสินคาเกษตร
อัตลักษณพื้นถิ่น (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย 1 : สินคาเกษตรปลอดภัยมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : มูลคาของสินคาเกษตร
ปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีและเกษตร
อินทรีย (เฉลี่ยรอยละ)
เปาหมาย 2 : เกษตรกรไดรับการพัฒนาสู
การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ตัวชี้วัด 2 : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน GAP / เกษตรอินทรีย (ราย)

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 2. เกษตรปลอดภัย
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใชสารเคมีที่เปนอันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
5) สนับสนุนการทําเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน เพื่อตอยอดสู
เกษตรอินทรียเชิงพาณิชย ควบคูกับการขยายตลาดเกษตร
อินทรียทั้งในและตางประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศดาน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
ประเด็นยอยที่ 2 ทรัพยากรดิน: 2.2 สงเสริมการใชประโยชน
ที่ดินใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 1. เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
1) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ดวย
การประยุกตใชภูมิปญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน
7.1.1 สรางมูลคาเพิ่มธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที่
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคใต)

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

เรื่อง
เรื่อง

1
1

8. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย (การพัฒนา
เกษตรอินทรีย)
9. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย (ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรียในระดับพื้นที)่

แหง/ราย/ไร

20/1,000/
1,000

7. โครงการการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณและกลุมเกษตรกรทํา
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา (สงเสริมเกษตรปลอดภัย/สงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP)

ศูนย

ราย
ไร/ราย

ราย
ราย
ฟารม

ราย
ราย
ตัน

ไร

เรื่อง

50

5,000
10,000

4. โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย
5. โครงการสงเสริมเกษตรผสมผสาน
(สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง)

หนวยนับ

ราย/ศูนย

6. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา

2,200
550
90

330
100
3,080

2. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
3. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
1. การผลิตสินคาขาวไดรับการสงเสริมและพัฒนา (2 กิจกรรม)

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
2. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สงเสริมปศุสัตวอินทรีย)

5,000

1

2. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (ศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัต
ลักษณพื้นถิ่นอยางยั่งยืน)
1. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (ผลิตขาว
พื้นเมืองที่เปนอัตลักษณ)

1,600/10

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

1. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญา
ทองถิ่น ( กลวยไม/ไมผล/พัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564

สศก.
สศก.

0.9586

กสส.

กสก.

กสก.
กสก.

ตส.
กป.
ปศ.

กสก.
ปศ.
กข.

กข.

สศก.

กสก.

หนวยงาน

0.5750

24.7162

5.8340

8.9266
17.5787

0.9809
6.9229
9.1797

8.6621
0.6825
164.9917

4.7950

0.2100

7.3913

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

60

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 2. เกษตรปลอดภัย
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย 1 : สินคาเกษตรปลอดภัยมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : มูลคาของสินคาเกษตร
ปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

600
1,200
200

3. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย (พัฒนาระบบการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยยกระดับสูพืชผักอินทรียครบวงจร)
4. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย (พัฒนาระบบการผลิตขาว
ปลอดภัยยกระดับสูขาวครบวงจร )
5. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย (ศูนยบริการอาหารสัตว กรมปศุ
สัตว (Feed Center)

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร พัฒนาคุณภาพ
สินคาประมงสูมาตรฐาน
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร ตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินคาปศุสัตว

2. โครงการเพิ่มศัพยภาพไมดอกไมประดับครบวงจร (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

แหง
แหง/
ตัวอยาง

47,875/
373,312

260.0231

290.0269

3.7954

18.5785

ราย
ไร

ราย

12.4981

17.7510

3.6340

2.1960

8.8000

3.9015

31.3770

41.8000

5.0600

25.9992

0.1333

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

ราย

ราย

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

ราย

แหง

ฟารม/ฟารม/ระบบ

เรื่อง

หนวยนับ

30,000

240

30,000

300

5,000

2. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย (พัฒนาระบบการผลิตขาว
ปลอดภัยยกระดับสูขาวครบวงจร )

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตไมผลภาคใตชายแดน)

1,000

11,000

14. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย (สงเสริมเกษตรกรผูผลิตเกษตร
อินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม)
1. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน

8,560

3

3,200/80/1

1

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

13. โครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (4 กิจกรรม)

12. โครงการสงเสริมการผลิตและตลาดสินคาเกษตรอินทรีย โดย
พัฒนาการผลิตสินคาสูมาตรฐาน

11. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย

10. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย (ศึกษาการบริหารจัดการกลุม
เกษตรกรที่ผลิตปุยอินทรีย)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสู
ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มาตรฐานเกษตรอินทรีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคใตชายแดน)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคเหนิอ)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

ปศ.

กป.

กสก.

กสก.
กข.

กสก.

ปศ.

พด.

พด.

พด.

ส.ป.ก.

พด.

สป.กษ.

มกอช.

วก.

สศก.

หนวยงาน

61

ระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใชสารเคมีที่เปนอันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความนาเชื่อถือในระดับ
ตางๆ
3) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถิ่น รวมถึง
ผูประกอบการ ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เปนขั้นพื้นฐานตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
4) สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความสําคัญ
ของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และ
การสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
แผนยอย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ ยกระดับการ
ผลิตสินคาและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดหรือกลุมผูบริโภค
แผนการปฏิรูปประเทศดาน 7 สาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปที่ 9 : การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
อาหารปลอดภัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
นโยบายเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและนวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

-/8,325

11. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร (กํากับ ดูแล
กําหนดขอบังคับหลักเกณฑหรือแนวทางหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามแนวทางการปฏิรูประบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน และพัฒนาระบบคลังขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
สําหรับบันทึกปริมาณน้ํานมดิบจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ)

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

180,000
485,000
55,000

17,129
1,390

2. บริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมการผลิตหมอนไหม
(ผลผลิตการผลิตสินคาหมอนไหมไดรับการสงเสริมและพัฒนา)
3. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว (กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว)
4. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว
(กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว)

1,000,000

1. โครงการผลผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
(ตรวจสอบปจจัยการผลิต / ศัตรูพืช/ออกใบรับรองและควบคุมกํากับ
ดูแล พ.ร.บ./จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืช)

2. โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

0.2315

300

450,000

9. โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร (พัฒนาและ
สงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว)

65,000

8. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

ชนิด

75

ราย

ราย

ราย

ตัวอยาง
ฉบับ
ราย

ไร

ลานตัว

ครั้ง/โรงเรียน

แหง

ไร

แปลง

ราย

ครั้ง
ราย

2,340
15,000

3,600

กลุมสินคา

หนวยนับ

1/3

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

3. โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตร (การกํากับดูแลการบังคับใช
มาตรฐานบังคับ/การพัฒนาศักยภาพดานการมาตรฐาน)
4. โครงการจัดระเบียบการทําประมง
5 .โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร พัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรสูมาตรฐาน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (ผลิตพันธุ
พืชและปจจัยการผลิต)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (การ
เศรษฐกิจฐานราก
พัฒนาการผลิตปศุสัตว)

ดีและเกษตรอินทรีย (เฉลี่ยรอยละ)
มูลคา
เปาหมาย 2 : เกษตรกรไดรับการพัฒนาสู
การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ตัวชี้วัด 2 : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน GAP / เกษตรอินทรีย

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

5.0413

41.4031

6.2292

407.7625

150.8514

200.7255

7.6955

10.7946

667.7092

69.1802

51.1530

198.2246

118.2515
89.2865

53.9595

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

ปศ.

ปศ.

มม.

วก.

พด.

ปศ.

ปศ.

ปศ.

กข.

กข.

กสก.

วก.

กป.
กสก.

มกอช.

หนวยงาน
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ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร (พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกขาวลุมน้ําเจาพระยา-แมกลอง)
1. โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย (ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่
เหมาะสมและสงเสริมระบบการรับรองแบบมีสวนรวมใหกับเกษตรกร
ผูผลิตเกษตรอินทรียในภาคเหนือตอนบน)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคกลาง)
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคเหนือ)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคตะวันออก)

270

200

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก
(สงเสริมและพัฒนาการผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาคตะวันออก)

10,000

8,000

15,000

13

1,200

2.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐาน
เกษตรอินทรียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดิน
พื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสู
ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กิจกรรม เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร (กิจกรรมพัฒนา
พื้นที่นารางเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)

2,000

48,410

8. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว
(กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว)

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน (พัฒนาคุณภาพดิน
ในพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันภาคใต)

0.9012

7. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว
(กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว)

1,200

1/15,000

6. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว
(กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว)

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (กิจกรรม
จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต)

259,506

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

5. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว
(กิจกรรมเฝาระวังปองกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคใตชายแดน)

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคใต)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

ราย

ราย

ไร

ไร

ไร

จังหวัด

ไร

ไร

ไร

ตัน

ลานตัว

ลานตัว(วัคซีน)/ตัว
(ทําหมัน)

ตัวอยาง

หนวยนับ

9.9344

34.1370

16.240

69.600

22.6600

4.5113

16.3920

8.3450

16.6320

80.5275

277.5857

46.8598

437.2649

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

กสก.

ปศ.

พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

ปศ.

ปศ.

ปศ.

ปศ.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 3. เกษตรชีวภาพ
4) สงเสริมการทําการตลาดผานการสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑจากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชนและ
สรรพคุณของสมุนไพรไทย
แผนยอย 4 เกษตรแปรรูป
4) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาด
แผนยอย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
6) สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตร
โดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ ในการสงเสริมและขยาย
ตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรในรูปแบบตาง ๆ
แผนแมบท 8 ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม
แผนยอย 3 การสรางโอกาสเขาถึงตลาด
2) สรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม
4) สรางความพรอมของผูประกอบการในการออกไปลงทุนใน
ตางประเทศทั้งในดานองคความรูเกี่ยวกับตลาด ภาษา
วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุน และกฎระเบียบ
ดานการคาการลงทุนของประเทศเปาหมาย
แผนการปฏิรูปประเทศดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
- ขอมูลของตลาด

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารับการอบรม
พาณิชยอิเลกทรอนิกส (ราย)

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา : 2. บริหาร
จัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทานที่
สอดคลองกับความตองการของตลาด
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
แผนงาน ยุทธศาสตรเกษตรสรางมูลคา

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

1
1

14. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
ปลูกพืชเสริมและการทําอาชีพเสริมในสวนยางพารา)

เรื่อง

เรื่อง

ชนิดพันธุ

38

13. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (การศึกษาโซอุปทานขาวเจา)

แปลง
แปลง
แปลง
เมตร
ลํา

100
200
1,900
100,000
1,800

7. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
8. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
9. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
10. โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม
11. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
12. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ฟนฟูและอนุรักษสัตว
น้ําหายากใกลสูญพันธุ)

แปลง/ศูนย

1,285/601

แปลง

39

6. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

แปลง
ราย

50
40,000

3. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ
4. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ฝกอบรมการ
จัดทําบัญชีตนทุนรายอาชีพ)
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหมอนไหมดวยระบบแปลงใหญ

เรื่อง

ราย/แปลง

1

3,500/150

ไร

แปลง

80
800

ไร

หนวยนับ

1,400

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

2. โครงการติดตามประเมินผลโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ

1. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

4. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการคาผลไมภาค
ตะวันออกยกระดับใหเปนศูนยผลไมเมืองรอน (พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตไมผล)

2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการคาผลไมภาค
ตะวันออกยกระดับใหเปนศูนยผลไมเมืองรอน (สงเสริมการใช
เทคโนโลยี)
3. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการคาผลไมภาค
ตะวันออกยกระดับใหเปนศูนยผลไมเมืองรอน (พัฒนาฐานขอมูล)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

0.2600

0.2250

48.7771
10.8304
442.4386
13.1434
67.0479
5.7139

460.4694

7.6121

46.2476
19.5545

3.1500

13.2676

3.6600

1.6800

12.2827

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

สศก.

สศก.

กป.
ปศ.
กสก.
มม.
กป.
กป.

กข.

มม.

ส.ป.ก.
ตส.

สศก.

วก.

พด.

พด.

พด.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สําคัญ เพื่อ
สนับสนุนการสรางมูลคาและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนํามา
วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร และนําไปสูการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัย
สินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร

- ขอมูลของตลาด
แผนการปฏิรูปประเทศดาน 7 สาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปที่ 5: การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 การพัฒนาระบบตลาด
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอ
หนวย (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

1

17. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (ศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรด
เปนผลิตภัณฑ)

แนวทางการพัฒนา : 2. บริหาร
จัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทานที่
สอดคลองกับความตองการของตลาด
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

5. โครงการธนาคารสินคาเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน้ํา
แบบมีสวนรวม)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําสารสนเทศตนทุนการผลิตภาคเกษตร)

4. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

แหง
เรื่อง

1

ครัวเรือน

ระบบ

ราย

ฟารม

ครั้ง

กลุม/จังหวัด

แหง

จังหวัด

ไร

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

หนวยนับ

100

5,700,000

1

3,000,000

2. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวอัจฉริยะ (พัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศ/พัฒนา/ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล)

520,000

1. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

22

76/77

3. โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร
(สงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดขาว)
1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหมอนไหม

146

2. โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร
(พัฒนากลไกตลาด)

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

77

50,000

1

16. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (ศึกษาการบริหารจัดการสินคาประมง
ตลอดหวงโซอุปทาน)

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตขาว กข43 ในพื้นที่ภาคกลาง

1

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

15. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (ศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้ง
ระบบ)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม 1. โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร
เศรษฐกิจฐานราก

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคกลาง)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

กป.
สศก.

2.7643

กสก.

กข.

ปศ.

กป.

มม.

กข.

กสส.

กสก.

กข.

สศก.

สศก.

สศก.

หนวยงาน

11.7950

84.9710

8.2851

11.4318

4.6927

18.9433

29.3922

23.0382

12.8575

17.0560

0.3875

0.1175

0.1825

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714
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การเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5. การสรางและใช Big Data ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไมกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

12

33,350
4,000
1,500

1

100

6,000

14. โครงการบริหารจัดการดินและน้ําเขตพัฒนาที่ดนิ ลุมน้ําตนแบบ
(กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา)
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินปญหา
(กิจกรรมพัฒนาและแกไขปญหาการแพรกระจายดินเค็ม)
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินปญหา
(กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่รังสิต)
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินปญหา
(เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนในที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุง
มหาราช)
18. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยศึกษาและวิเคราะห
เศรษฐกิจสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจ
19. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
20. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-Map)

22

12. โครงการธนาคารสินคาเกษตร (ธนาคารหมอนไหม)

75,000

1

11. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

13. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพดินในระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ)

1

10. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (จัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการเกษตร)

ไร

ไร

เรื่อง

ไร

ไร

ไร

แหง

ไร

แหง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

ระบบ

1

เรื่อง

หนวยนับ

1

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

9.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (จัดทําภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค)

7. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร(ติดตาม
สถานการณสินคาเกษตรฯ)
8. โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรแหงชาติ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

40.1380

3.3128

7.6750

8.1280

16.6280

104.9575

14.1501

59.7916

1.9777

1.2750

0.8888

กสก.

มม.

สศก.

พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

มม.

สศก.

สศก.

สศก.

สศก.

18.1470
6.3875

สศก.

หนวยงาน

2.2000

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714
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ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

956,800
68,180
18,520
12,000
6

90,000

3,000

26. โครงการฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน
27. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
28. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
29. โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน
30. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (การจัดทําฐานขอมูลเพื่อ
รองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ)
31. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล
32. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map)
33. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) (อบรมการจัดทําบัญชีตนทุน
อาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N))

4,600

40,000

25. โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน (กิจกรรม
การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน)

2. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว (กิจกรรมมหกรรมปศุ
สัตว)

36,649

24. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝาระวัง)

37

26

23. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (การ
พัฒนาสุขภาพสัตว)

1. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

86,000

2

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

22. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขยายภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุด)ี

21. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน (วิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจปลูกพืช/ศึกษา
แนวทางเหลื่อมล้ํา)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ราย

แหง

ราย

ตําบล
ไร

ชนิดพืช

ไร

ไร

ไร

ไร

บอ

ราย

ลานตัว

ตัน

เรื่อง

หนวยนับ

3.2583

18.1597

3.9227

7.7000
180.0000

46.4460

37.4034

108.2286

203.4911

727.4174

715.2000

46.8866

426.8698

238.5836

1.2800

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

ปศ.

มม.

ตส.

พด.
พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

พด.

ปศ.

ปศ.

กข.

สศก.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 1. เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
1) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ดวย
การประยุกตใชภูมิปญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ
3) สรางอัตลักษณหรือนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกําเนิด
ใหกับสินคา รวมทั้งการสรางความแตกตางและโดดเดนของ
สินคาในแตละทองถิ่น และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณ
พื้นถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน
7.1.1 สรางมูลคาเพิ่มธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที่
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
มีมูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาของสินคาเกษตร
อัตลักษณพื้นถิ่น (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

90

6. ผลผลิต บริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตไม
ผล/มะพราวในพื้นที่ภาคใตชายแดน

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตร

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่มมูลคา 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน
การผลิตภาคเกษตร
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

แผนงาน บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคใตชายแดน)

9

1,000

1

30,000,000

1

4. โครงการฐานขอมูลทรัพยากรที่ดินไดรับการปรับปรุงและพัฒนา
(กิจกรรมปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ)
5. โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดิน

90

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

3. โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว (กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสงเสริม 1. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การ
เศรษฐกิจฐานราก
ใหบริการภาคการเกษตร Agricultural Service Provider

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

ผลิตภัณฑ

ไร

เรื่อง

รอยละ

ไร

ระบบ

รอยละ

หนวยนับ

1.7955

30.7982
4.9650

2.2740

165.4411

85.5040

26.0299

80.3968

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

ปศ.

สศก.
พด.

สศก.

สศก.

พด.

พด.

ปศ.

หนวยงาน
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เปาหมาย : สินคาเกษตรชีวภาพมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1: จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว
จุลินทรีย ที่ใชประโยชนและไดรับการ
สงเสริม รอยละ 5 ตอป
ตัวชี้วัดที่ 2: จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว
จุลินทรียที่เก็บไวในธนาคารพันธุกรรม

เปาหมาย สินคาเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาของสินคาเกษตรหลักที่ใช
แปรรูปและผลิตภัณฑ
(เฉลี่ยรอยละ)

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 4. เกษตรแปรรูป
1) สงเสริมการพัฒนาและใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสูกระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่
เกี่ยวของ
2) สงเสริมการแปรรูปโดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมถึงองคความรูและภูมิปญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป
3) สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 3. เกษตรชีวภาพ
3) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ มุงแปรรูปเพื่อปอน
ในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑประเภท
เวชสําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง รวมถึงการสราง
มูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑสมุนไพร
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 7 สาธารณสุข
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่มมูลคา
การผลิตภาคเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

1.โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ (พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป)

3. โครงการ สงเสริมและพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม

1.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
(นวัตกรรมแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคา)
2. โครงการสงเสริมอาชีพประมง (1พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
และการแปรรูปสัตวน้ํา)

2. โครงการการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่มมูลคา 1. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
การผลิตภาคเกษตร
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

231

แหง

ราย

ราย

400
610

ผลิตภัณฑ

แหง

ราย

หนวยนับ

4

7

1,800

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

9.8330

53.9816

2.3846

4.6492

7.9137

4.8727

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

กสก.

มม.

กป.

กข.

วก.

กสก.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิง
ประยุกตในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไมกอใหเกิดภาระทางการเงิน
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
- บริการสรางมูลคาเพิ่มของกระบวนการผลิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy]
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอ
หนวย (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่มมูลคา
การผลิตภาคเกษตร
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

5/40,000/8

4

-

2. โครงการผลผลิตการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาขาว (การ
ขับเคลื่อนงานวิจัย)

3. โครงการพัฒนาและเผยแพรงานวิจัยหมอนไหม (ผลผลิตการผลิต
สินคาหมอนไหมไดรับการสงเสริมและพัฒนา)

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

1. โครงการผลผลิตบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรมดาน
การเกษตร

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

-

พันธุ

จํานวนผลงานวิจัย
ที่ไดรับการ
เผยแพร/สายพันธุ/
โครงการ

หนวยนับ

5.5467

40.0381

243.9652

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

มม.

กข.

วก.

หนวยงาน

70

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 5 ประเด็นการทองเที่ยว
แผนยอย 1. การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
1) สรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการบนฐานของ
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
เพื่อนํามาสรางสรรคคุณคาและมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม
เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสรางสรรคเปนสินคา
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว
5.4.5 สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน
สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ปาชุมชน ไมมีคา ทองเที่ยว
ชุมชน และสงเสริมการขยายตลาดออกสูตางประเทศ

4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : รายไดจากการทองเที่ยวเชิง
เกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : รายไดจากการทองเที่ยวเชิง
เกษตรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 3. เพิ่มมูลคา
การผลิตภาคเกษตร
แผนงาน บูรณาการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยว

77

1

3. โครงการจัดการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลคาสินคาเกษตร (ศึกษาความคุมคาการปลูกพืชในโรงเรือน
ดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีเกษตร

10

3

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

2. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตกัญชา

แผนงาน ยุทธศาสตรเกษตรสรางมูลคา 1. โครงการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช
(พัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตขาวดวยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แหลง

เรื่อง

แหง

เทคโนโลยี

หนวยนับ

3.5688

0.2100

28.8005

6.7045

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

กสก.

สศก.

วก.

กข.

หนวยงาน

71

เปาหมาย : สินคาเกษตรชีวภาพมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 : จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว
จุลินทรีย ที่ใชประโยชนและไดรับการ
สงเสริม รอยละ 5 ตอป
ตัวชี้วัดที่ 2 : จํานวนพันธุกรรมพืช สัตว
จุลินทรียที่เก็บไวในธนาคารพันธุกรรม

เปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 3. เกษตรชีวภาพ
1) สนับสนุนการใชประโยชนจากการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ
พันธุพืช พันธุสัตว และเชื้อจุลินทรีย เพื่อนําไปสูการผลิตและ
ขยายผลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
2) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนา
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใชประโยชน
และอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green
(BCG) Economy]
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค
ใหม
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

550

2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประมง

12,000

1,115

77

250,000

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

1. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว : อนุรักษ ฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว นําไปใชประโยชนโดยขึ้น
ทะเบียนพันธุสัตว อนุรกั ษพันธุพืชอาหารสัตว และครอบครอง
เชื้อจุลินทรียดานปศุสัตว

2. โครงการธนาคารสินคาเกษตร (กิจกรรมธนาคารปุย)

1. โครงการพัฒนาสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการใช
สารอินทรีย)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 4. ผลักดันการ 1. โครงการผลิตพันธุหมอนไหมและวัสดุยอมสี โดยผลิตพันธุหมอน ไข
ใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตร ไหม ไขไหมอีรี่ และวัสดุยอมสี ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด จําหนาย

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แนวทางการพัฒนา : 4. ผลักดันการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตร
อยางยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

ราย

ลานตัว

สายพันธุ

แหง

ไร

หนวยนับ

73.1490

513.7619

11.8040

20.4820

222.4000

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

มม.

กป.

ปศ.

พด.

พด.

หนวยงาน
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เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
2) สรางความมั่นคงอาหารใหกับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
โดยสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการใหเกิดขึ้นใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ สนับสนุนใหชุมชน
ทําการเกษตรของทองถิ่น เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน ลด
การพึ่งพาอาหารจากภายนอก
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายที่ 12 เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
แผนที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
แผนที่ 18 การรักษาความดานอาหารและน้ํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

เปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอ
หนวย (เฉลี่ยรอยละ)

แผนยอย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
ตัวชี้วัด : มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอ
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทาง
หนวย (เฉลี่ยรอยละ)
การเกษตร อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่
สําคัญ เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การ
คุมครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไมกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนในที่ดินทํากิน
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 4. ผลักดันการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร (การ
ใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตร พัฒนาการเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืช)
อยางยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

3. โครงการพัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุดี

แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง 1. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุดี (3 กิจกรรม)
มูลคา
2. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (การพัฒนาการผลิต
เขาสูระบบมาตรฐาน)

4. โครงการกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ (FTA)

อยางยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model 2. โครงการอนุรกั ษและคุมครองหมอนไหม (ผลผลิตการผลิตสินคา
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
หมอนไหมไดรบั การสงเสริมและพัฒนา)
ความสามารถในการแขงขัน
3. โครงการสงเสริมและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ (งบประมาณ
แผนดิน)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

200/2

ตัน/กลุมพืช

ชนิดพันธุ

แหง

5
12

ศูนย

10

โครงการ

ลานราย

1.1590
4

แหง/ลวดลาย/คํา
ขอ/คําขอ

หนวยนับ

19/50/674/440

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

23.4960

25.7641

9.4235

25.7809

50.0000

93.9722

28.1263

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

วก.

กป.

มกอช.

กสก.

FTA

กยท.

มม.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
8) อํานวยความสะดวกทางการคาและพัฒนาระบบโลจิสติกส
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการคาและ
อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหมีความรวดเร็วและไม
เปนภาระคาใชจายในการทําธุรกรรมทางการคา รวมทั้งการ
พัฒนาดานโลจิสติกสการเกษตร คุณภาพและมาตรฐาน
แผนแมบท 7 ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และ
ดิจิทัล
แผนยอย 1. โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
7) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสใน
รูปแบบตาง ๆ
ที่สอดรับกับความตองการการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูป
แบบอยางไรรอยตอและสอดรับกับรูปแบบการคาระหวาง
ประเทศในอนาคต นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
บริหารจัดการทั้งในสวนของการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
กระบวน การโลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับ
เกษตรกร

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไมกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : ตนทุนโลจิสติกสภาคเกษตร
ลดลง
ตัวชี้วัด : สัดสวนตนทุนโลจิสติกสสินคา
เกษตรที่สําคัญตอยอดขาย

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา : 5. เชื่อมโยงภาค
เกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร สอดรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต (SEC) และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาดาน
คมนาคมและโลจิสติกส

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

เรื่อง

-

1

-

2. โครงการศึกษาการจัดทําแนวทางการรวบรวมและกระจายสินคา
เกษตรของสถาบันเกษตรกรดวยโซความเย็น (Cold chain)”ในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน (Southern Economic Corridor
: SEC) *

รายการ

หนวยนับ

2

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

1. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

0.4724

14.1460

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

สศก.

กป.

หนวยงาน

74

เปาหมาย : การลงทุนภาคเกษตรในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

เปาหมาย : การลงทุนภาคเกษตรในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (รอยละตอป)

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนยอย 3. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนทั้ง
ทางดานภาษีและมิใชภาษีเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 9 ประเด็นขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนยอย 1. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง และ
สาธารณูปโภคที่สําคัญ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว
และตอยอดโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหเชื่อมโยงเขาสูพื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความตองการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหลงทองเที่ยวทั้งเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
เชิงนิเวศและอนุรกั ษ เชิงสุขภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง
นโยบายเรงดวน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แนวทางการพัฒนา : 5. เชื่อมโยงภาค 1. โครงการสงเสริมการคาชายแดน พัฒนาดานตรวจพืช 1 แหง
เกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร สอดรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : 5. เชื่อมโยงภาค 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกดาน
เกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาค อุตสาหกรรมการคาและการลงทุน
บริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร สอดรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต (SEC) และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคตะวันออก)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

1

1

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

แหง

แหง

หนวยนับ

4.2047

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

วก.

วก.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทาง
การเกษตร อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่
สําคัญ เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การ
คุมครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ําเพื่อการเกษตรและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
2) สรางความมั่นคงอาหารใหกับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
โดยสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการใหเกิดขึ้นใน

ทางดานภาษีและมิใชภาษีเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน
2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม
9) เสริมสรางความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อผลักดันใหเกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน
การผลิต
แผนการปฎิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ปนะเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเขาสงออกสินคา
บริเวณดานชายแดน
6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย
นโยบายเรงดวน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตอ
หนวย (เฉลี่ยรอยละ)

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

1. โครงการพัฒนาดานสินคาเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางการพัฒนา : 6. การฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

2. โครงการสงเสริมการคาชายแดน พัฒนาเพิ่มศักยภาพดานสินคา
เกษตร

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต (SEC) และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค (ภาคกลาง)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

14

1

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

ดาน

แหง

หนวยนับ

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

วก.

ปศ.

หนวยงาน

76

ระดับครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ สนับสนุนใหชุมชน
ทําการเกษตรของทองถิ่น เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน ลด
การพึ่งพาอาหารจากภายนอก
3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัย
สินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
4) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาเครือขาย ความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชนและ
สหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาดานการผลิตและดาน
การตลาดของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิง
ประยุกตในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ6) สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ
ในการสงเสริมและขยายตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตร
ในรูปแบบตาง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบาลรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย / ตัวชี้วัด กษ.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564
หนวยนับ

งบประมาณ
(ลานบาท)
10,466.3714

หนวยงาน

77

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน
แผนแมบท 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนยอย 5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม ที่จําเปนตอการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สําคัญ ไดแก
หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี ฐานขอมูลและดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
4) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบ
และวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ โดย
ดําเนินงานในลักษณะของการเปนหุนสวนกันระหวางผูใช
เทคโนโลยี
ผูใหบริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุมนักวิจัย
และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางคลองตัว
5) การเพิ่มจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย : มีงานวิจัยและพัฒนา
องคความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัย
ตอยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
ตัวชี้วัด 1 : อัตราการขยายตัวของ
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถการแขงขันภาคเกษตร
ตัวชี้วัด 2 : อัตราการขยายตัวของ
งานวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถการแขงขันภาคเกษตร

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร

แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564

22

จํานวน

แปลง /
โรงเรือน

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

8.1762

29.0133

งบประมาณ
(ลานบาท)

วก.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอย 5 เกษตรอัจฉริยะ
1) สงเสริมการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต
เครื่องจักรกลและอุปกรณ การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต
2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
3) สนับสนุนและสงเสริมการทําระบบฟารมอัจฉริยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
5.3.7 สงเสริมการทําปศุสัตวใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย 1 : สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑที่ไดจากเทคโนโลยี
สมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : จํานวนเกษตรกร
กลุมเปาหมายที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี (ป 63)
/ มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
จากฟารมอัจฉริยะ (รอยละ) ป 64-65)
เปาหมาย 2 : ผลผลิตตอหนวยของ
ฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : อัตราการขยายตัวของ
ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลง
อัจฉริยะ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนาและ 1.. โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแมนยํา
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกล
(Precision agriculture)
และอุปกรณดา นปศุสัตว (Motor pool)
แผนงาน ยุทธศาสตรการเกษตรสราง
มูลคา

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ

ราย
แหง/
ราย

7/
4,200

หนวยนับ

4,600

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

10.3750

10.4621

29.0133

งบประมาณ
(ลานบาท)

ปศ.

กสก.

หนวยงาน
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5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม
5.3.7 สงเสริมการทําปศุสัตวใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4. สงเสริม Smart famer และ Precision
farming

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ

จํานวน

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

29.0133

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนยอย 1. การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ทรัพยากรน้ํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.3 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และ
ทะเล
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย 1 : ระดับความมั่นคงดาน
น้ําสําหรับการเกษตร
ตัวชี้วัด 1: พื้นที่รับการบรรเทา
อุทกภัย
เปาหมาย 2 : ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : พื้นที่รับการบรรเทา
อุทกภัย

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

412.6166
213.4000

277.2284

6. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (ปรับปรุง
คลองยม - นาน)
7. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (ประตู
ระบายน้ําลําน้ําพุง-น้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดสกลนคร)
8. โครงการจัดการคุณภาพน้ํา

แหง

371.6569

1,231.3472

284.7137

8,365.8786

5. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (บรรเทา
อุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1))

ไร

ไร

ไร

หนวยนับ

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

2,159.2459

116

1,000,000

2564

เปาหมายงาน ป 2564

4. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (คลอง
ระบายน้ําหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

3. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (บรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช)

แนวทางการพัฒนา : 3. จัดระบบการ 1. โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
จัดการน้ําในภาวะวิกฤติ
2. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (บรรเทา
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการ
อุทกภัยอําเภอหาดใหญ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา)
ทรัพยากรน้ํา

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

หนวยงาน
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เปาหมาย ระดับความมั่นคงดานน้ํา
สําหรับการเกษตร
ตัวชี้วัด พื้นที่รับการบรรเทาอุทกภัย
เปาหมาย ระดับการรับมือกับพิบัติ
ภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด พื้นที่รับการบรรเทาอุทกภัย

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

เปาหมาย ผลิตภาพจากการใชน้ํา
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
มิตรตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด พื้นที่รับประโยชนที่สรางใหม
แผนแมบท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนยอย 2. การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยาง
ประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับ
ระดับสากล

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนยอย 2. การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยาง
ประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับ
ระดับสากล
3) เพิ่มผลิตภาพของการใชน้ํา โดยการใชน้ําอยางมีคุณคา การใช
น้ําซ้ํา การนําน้ํากลับมาใชใหม
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1: ทรัพยากรดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ทรัพยากรน้ํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.3 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และ
ทะเล
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา : 2. จัดการน้ําเพื่อ
การพัฒนา จัดใหมีน้ําอยางเพียงพอ
สําหรับการพัฒนาเกษตรและอุสาหกรรม
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

แนวทางการพัฒนา : 1. การจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางสมดุล ยั่งยืน และมี
ธรรมาภิบาล
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

23
12

3. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (กิจกรรม บริหาร
จัดการแหลงน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน)

25,387

10

2564

แหง

แหง

ไร

แหง

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

2. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (กิจกรรม จัดการ
แหลงน้ําในเขตปฏิรปู ที่ดิน)

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

1. โครงการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และ
ฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดวยระบบอนุรักษดินและน้ํา
(ศึกษา สํารวจ และประเมินสถานภาพทรัพยากรดิน
เชิงระบบ)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

10.5608

9.2653

9,249.9599

9.5680

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

ชป.

พด.

หนวยงาน

82

ระดับสากล
2) จัดการน้ําเพื่อการพัฒนา จัดใหมีน้ําอยางเพียงพอสําหรับการ
พัฒนาเกษตร และอุตสาหกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 ดานเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทาน
เพื่อการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.3 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และ
ทะเล
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

410
40,560
94,800

-

-

-

-

-

6. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (พัฒนา
ลุมน้ําตาป-พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี)
7. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (เขื่อนทด
น้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ)
8. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (อางเก็บ
น้ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี)
9. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (หวยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี)
10. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (อางเก็บ
น้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
อุตรดิตถ)
12. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (เพิ่ม
ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม)
13. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (อางเก็บ
น้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา)
14. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (พัฒนา
ลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย)
15. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (อางเก็บ
น้ําลําน้ําชี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ)

2564

-/73,293/22

ลาน ลบ.ม.

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

รายการ

หนวยนับ

-/ไร/ลาน ลบ.ม.

เปาหมายงาน ป 2564

5. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

4. โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
(3 กิจกรรม)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

349.8155

640.4661

123.6161

1,053.1989

331.9750

421.7626

255.5997

519.5054

417.8512

6,710.3516

10,959.6498

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

หนวยงาน

83

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

-

20. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (อางเก็บ
น้ําคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี)

แผนงาน พื้นฐานดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

2,437
100
78

4. โครงการสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ
5. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําชลประทาน
6. การปฏิบัติการฝนหลวง
1. การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ
ดานการบิน (3 กิจกรรม)

25

90/90/5

20,000

3. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 2 กิจกรรม

2. การจัดการงานชลประทาน

ไร

ไร

ลานไร

รอยละ/รอย
ละ/โครงการ

รอยละ

รอยละ

ตัน

คน

ไร

-

19. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญผันน้ํา
จากอางเก็บน้ําประแสร-หนองคอ-บางพระ จังหวัด
ชลบุรี

ไร

26,835

-

18. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (ประตู
ระบายน้ําบานกอพรอมระบบสงน้ํา จังหวัดสกลนคร)

ไร

ไร

-

17. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (ประตู
ระบายน้ําศรีสองรัก จังหวัดเลย)

หนวยนับ

ลาน ลบ.ม.

64,932

-

2564

เปาหมายงาน ป 2564

16. โครงการกอสรางชลประทานขนาดใหญ (อางเก็บ
น้ําลําสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดาน 1. โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน (จัดระบบน้ําเพื่อ
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เกษตรกรรม)
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน (ดําเนินการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม)

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

หนวยงาน

3,631.1111

452.4436
1,278.0721

7,008.8170

2,227.5654

2,439.0098

ชป.

ฝล.
ฝล.

ชป.

ชป.

ชป.

247.4600 กองทุนจัดรูปที่ดิน

687.5400 กองทุนจัดรูปที่ดิน

345.2500

167.6250

80.2000

266.5860

355.5284

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

84

100
2,855

1,000
32,388
16,320

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร
(ภาคใตชายแดน)
3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ภาคกลาง (ปจจัยสนับสนุน
เพื่อการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม )
4. โครงการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภาคตะวันออก
5.โครงการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
6. โครงการฟนฟู อนุรักษปาตนน้ํา (ภาคเหนือ)

-

5,250

2564

-

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

ไร

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

1. โครงการวางระบบปองกันและแกปญหาการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ (ภาคใต)

แนวทางการพัฒนา : 3. การจัดการ 1. โครงการผลผลิตดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
พื้นที่เกษตร ประมง และปศุสัตวเพื่อมี เกษตรกรรม (กิจกรรมบริหารจัดการ ดานการปฏิรูป
สวนรวมในการพัฒนาเมืองอยางสมดุล ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม)
และยั่งยืน
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

เปาหมาย ความยั่งยืนของภาคเกษตร
ตัวชี้วัด พื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับ
การคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบท 6 ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
แผนยอย 1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
2) พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูที่เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการใหกับพื้นที่โดยรอบ โดยเนนการตอ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่
แผนยอย 2. การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริการจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบท 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แผนยอย 2. การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยาง
ประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับ
ระดับสากล
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 ดานเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทาน
เพื่อการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.3 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหลงน้ําชุมชน และ
ทะเล
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

245.0933

1,380.8990

3,363.4980

791.6040

1,185.3502

160.6300

1,489.7830

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

ส.ป.ก.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

ชป.

หนวยงาน
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เปาหมาย คุณภาพอากาศ อยูระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย
ตัวชี้วัด คุณภาพอากาศ อยูในเกณฑ
มาตรฐานประเทศไทย (รอยละของ
พื้นที่เกษตรเปาหมายทั้งหมด)

แนวทางการพัฒนา : 3.การจัดการ
1. โครงการสงเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
พื้นที่เกษตร ประมง และปศุสัตวเพื่อมี
สวนรวมในการพัฒนาเมืองอยางสมดุล
และยั่งยืน
แผนงาน บูรณาการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม

ราย

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

20,280

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบท 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอย 4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
2564

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ที่มีการบริการจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน
1) จัดทําฐานขอมูลที่ใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่
อนุรักษ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฎิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมเกษตร
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรดิน)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําดานการถือ
ครองที่ดิน
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

13.8180

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

กสก.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนแมบท 2 ประเด็นการตางประเทศ
แผนยอย 3 การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหวางประเทศ
1) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนองคความรู
2) ผลักดันใหมีการจัดทํา ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศของไทยและมีความเปนมาตรฐานสากล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายรัฐบาลหลัก
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน
10.5 แกไขปญหากาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย ภาคเกษตรไทยมีการ
พัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติเกี่ยวกับดานการเกษตร และ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวม
กําหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับ
ดานการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ระดับความรวมมือดาน
การเกษตรกับตางประเทศในการ
ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับดานการเกษตรภายในประเทศให
สอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่สําคัญ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

2. โครงการสงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรีย
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โครงการ

3. สินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยการเจรจา
เพื่อสนับสนุนการสงออกสินคา

แนวทางการพัฒนา: 6.ดานความ
1. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
รวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
2. หนวยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับ
ความสามารถในการแขงขัน
การรับรองจาก มกอช.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน

ครั้ง

หนวย-ขอบขาย

24

20

เรื่อง/ระบบ

ไร

หนวยนับ

15/2

2564

60,000

เปาหมายงาน ป 2564

24.6258

21.1099

33.7561

34.7000

งบประมาณ
(ลานบาท)
72,311.3089

มกอช.

มกอช.

มกอช.

พด.

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแมบท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
แผนยอย 1. การพัฒนาบริการประชาชน
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน
2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช
3) ปรับวิธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมาย
กําหนด” เปน “การใหบริการที่ใหความสําคัญกับผูรับบริการ”
แผนปฏิรูปประเทศดาน 2 การบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย
ชีวิตประชาชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และ
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เปาหมาย 1 : มีการใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
องคกรเพิ่มขึ้น (จํานวนงานบริการ)
ตัวชี้วัด 1 : จํานวนกระบวนงานและ
บริการของสวนราชการในสังกัด กษ.
ที่ปรับเปลี่ยนมาใชระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล
เปาหมาย 2 : บริการของหนวยงาน
สังกัด กษ. มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
ตัวชี้วัด 2 : ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
สังกัด กษ.

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แนวทางการพัฒนา : 1. การพัฒนา
กลไกการดําเนินงานของภาครัฐ
แผนงาน พื้นฐานดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

1. โครงการการอํานวยการและบริหารจัดการดาน
การเกษตร

3. โครงการผลผลิตเกษตรกรและประชาชนไดรับ
การถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนายกระดับ
สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)

2. โครงการผลผลิตเกษตรกรและประชาชนไดรับ
การถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนายกระดับ
สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (การตลาดและลูกคาสัมพันธ โดยการ
ประชาสัมพันธ บริการผูเขาชม สรางสรรควิถีเกษตร
ไทย)

1. การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2564

-

85
-

90

จํานวน

รอยละ

-

รอยละ
-

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

พกฉ.

สวพส.
พกฉ.

425.2324 สป.กษ.

18.4322

61.1814
1.9620

งบประมาณ
หนวยงาน
(ลานบาท)
25,723.0976
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแมบท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
แผนยอย 3 การปรับสมดุลภาครัฐ
1) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม
แผนยอย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปน
องคกรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ
ทันสมัย
แผนปฏิรูปประเทศดาน 2 การบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย
ชีวิตประชาชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และ
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
แผนการปฏิรูปประเทศดาน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2: อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิรูปบทบาทงาน
พัฒนาการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย หนวยงานสังกัด กษ. มีขีด
สมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล
และมีความคลองตัว
ตัวชี้วัด 1 รอยละของสวนราชการใน
สังกัด กษ. ที่มีระดับ Digital
Government Maturity Model ไม
ต่ํากวาระดับที่ 2
ตัวชี้วัด 2 รอยละของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่
เขารับการประเมินสถานะเปนระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา : 2. การพัฒนา 1. โครงการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร
โครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ
แผนงาน พื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ

จํานวน

เกษตรกร/
ราย

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

5.8748

อ.ต.ก.

งบประมาณ
หนวยงาน
(ลานบาท)
25,723.0976
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแมบท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
แผนยอย 5.การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนใน
ภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให
เปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถ
4) สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับ
แผนปฏิรูปประเทศดาน 2 การบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด
สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ
11.6 พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการ
สาธารณะ
นโยบายรัฐบาลเรงดวน
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล

เปาหมาย บุคลากร กษ. ยึดคานิยมใน
การทํางานเพื่อเกษตรกร ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมือ
อาชีพ
ตัวชี้วัด
1) รอยละความผูกพันของขาราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่มีตอองคกร
2) สัดสวนขาราชการที่กระทําผิด
กฎหมายลดลง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1,895

15. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

-

11. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

-

-

10. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

14. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

5,338

9. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

8,060

-

8. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

13. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

-

7. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

290

3,445

6. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

12. รายการบุคลากรภาครัฐ

-

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

750.2201

3,461.9522

2,261.1755

98.7096

287.5337

814.8637

1,908.2625

3,765.3835

218.1282

1,119.4956

855.7048

6,179.7222

2,270.2400

อัตรา
20,209

723.9855

-

-

342.4586

-

หนวยนับ

สป.กษ.

ปศ.

กป.

มกอช.

มม.

ส.ป.ก.

กสส.

กสก.

ฝล.

พด.

ตส.

ชป.

วก.

กข.

สศก.

งบประมาณ
หนวยงาน
(ลานบาท)
25,723.0976

-

จํานวน

เปาหมายงาน ป 2564

5. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนาทักษะ 1. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
และสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอม 2. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
เชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ
3. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
4. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ
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นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.5 สงเสริมระบบธรรมภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคลองของแผน กษ. กับยุทธศาสตรชาติ/แผนแมบทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/นโยบายรัฐบาล
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

41
217

17. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
18. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

จํานวน

อัตรา

อัตรา

อัตรา

หนวยนับ

เปาหมายงาน ป 2564

16. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน
โครงการ

94.5776

41.1178

16.8837

สวพส.

พกฉ.

อ.ต.ก.

งบประมาณ
หนวยงาน
(ลานบาท)
25,723.0976
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