ค�ำน�ำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามมาตรา ๔ ได้ก�ำหนดให้ส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท�ำเป็น
แผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา ๙ ได้ก�ำหนดให้การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในระยะแรก ให้จัดท�ำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาสู่แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการกรมส่งเสริม
การเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร
มกราคม ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

บทสรุป

ส�ำหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบตั ริ าชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้จดั ท�ำขึน้ โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับกระทรวง
เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการท�ำงานส่งเสริมการเกษตรในระยะ ๓ ปี โดยได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ คือ “เกษตรกร
มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง”
เป้าหมายในภาพรวมของการด�ำเนินงานตามแผนฯ ประกอบด้วย ๓ เป้าหมาย ได้แก่ (๑) เกษตรกร
องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง (๒) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิม่ สูงขึน้ และ (๓) เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ส�ำหรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์
■

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร

โดยส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา
พั ฒ นาเกษตรกรให้ เ ป็ น Smart Farmer พั ฒ นาองค์ ก รเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ เ ป็ น
Smart Group ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงในอาชีพและความยั่งยืนของภาคเกษตร พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน

■

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

โดยส่ ง เสริ ม การรวมกลุ ่ ม ของเกษตรกรในรู ป แบบแปลงใหญ่ พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต
และการปรับตัวเข้าสู่ Smart Farming พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเกษตร ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและบริหารจัดการศัตรูพืช
อย่างยั่งยืน พัฒนาตลาด เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย และเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทย

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

1

กลยุทธ์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
		 และยั่งยืน
■

โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรในการท�ำแผนและมาตรการหยุดเผาของชุมชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

■

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ

โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการท�ำงาน
บนฐานข้ อ มู ล พั ฒ นาการจั ด ท� ำ และบริ ห ารจั ด การแผนงาน โครงการ และงบประมาณแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และพัฒนาองค์กรและระบบการท�ำงาน

ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ได้ก�ำหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และแนวทางการด�ำเนินงาน
รวมทั้งโครงการรองรับอย่างชัดเจน ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้ก�ำหนดให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบทิศทางในการท�ำงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร ทั้งในส่วนที่มีโครงการ/งบประมาณรองรับ และส่วนที่เป็นภารกิจประจ�ำและงานสนับสนุน
ให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างแผนงานในลักษณะ Top Down กับแผนงาน Bottom Up ในการขับเคลือ่ นแผนฯ
สู่การปฏิบัติ มีการก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายของตัวชี้วัดและบทบาทของทุกหน่วยงาน
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีค�ำอธิบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จะท� ำ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตรทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นระบบ ทัง้ การจัดท�ำและบริหารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ระบบข้ อ มู ล ระบบการท� ำ งาน การพั ฒ นาบุ ค ลากร การจั ด สรรอั ต ราก� ำ ลั ง และโครงสร้ า งองค์ ก ร
ที่ต้องเอื้ออ�ำนวยต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ก้าวสู่การเป็น Digital DOAE และเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
■■■■■■■
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑
ความเป็นมา นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นมา
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น
๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี
๒. พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา ๕ วรรคสอง) และต้อง
ปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท (มาตรา ๑๐ วรรคสาม) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา ๒๖)
โดยคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ และฝ่ายนิติบัญญัติ หากไม่มีการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ หน่วยงานอาจถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อตรวจสอบได้
๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้จ�ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๔. การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หน่ ว ยงานจะต้ อ งถ่ า ยทอดแผนลงตามล� ำ ดั บ ชั้ น ของแผน
แต่ละระดับ โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องด�ำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการจัดท�ำตัวชี้วัด
ของแผนแม่ บ ทฯ และให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปรั บ ปรุ ง แผนระดั บ ๓ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และแผนแม่บทฯ พร้อมขอความร่วมมือปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่.. (พ.ศ. ....- ....)”
เว้นแต่มีการระบุไว้ในกฎหมายอื่น
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔ ได้ก�ำหนดให้ส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ระยะห้าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรา ๙ ก�ำหนดให้วาระเริ่มแรก ให้จัดท�ำเป็นแผนสามปี
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภาให้ ท ราบถึ ง แนวทางการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ รั ฐ บาล
จะด�ำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี
และเอือ้ อาทร คนไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และมีความพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทย
มี ค วามแข็ ง แกร่ ง และมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
๑) นโยบายหลัก ๘ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหลักที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักที่ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ ๑๐
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ ๑๑
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
๒) นโยบายเร่งด่วน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่ ๑ การแก้ไขปัญหาในการ
ด�ำรงชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ ๔ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ ๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ ๘ การแก้ไข
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ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ�ำ นโยบายเร่งด่วนที่ ๙
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน และนโยบายเร่งด่วนที่ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกุ ภัย

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนส�ำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�ำไปใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามทีก่ ำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี ๒๕๘๐
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ�ำนวนรวม ๒๓ ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๖ ฉบับ ได้แก่ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๕) การท่องเที่ยว
(๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจ
ฐานราก (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชน
ประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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๔. แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็น
ขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส�ำคัญ โดยสรุปใน ๖ มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งการฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท�ำงานของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม แผนการปฏิรูปประเทศมีจ�ำนวน ๑๓ ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จ�ำนวน ๘ ฉบับ ได้แก่ (๑) การเมือง (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน (๓) กฎหมาย (๕) เศรษฐกิจ
(๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) สาธารณสุข (๙) สังคมและ (๑๐) พลังงาน

๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้น้อมน�ำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทาง
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ
และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ
ทั้ ง มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และระบบนิ เ วศน์ มี ค วามสอดรั บ เกื้ อ กู ล และพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น
โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัย
ให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม น�ำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑๐ ยุทธศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ (๑) การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๖. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๖ ประเด็นนโยบาย
ซึ่งได้ล�ำดับความส�ำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก�ำหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑
นโยบายส�ำคัญ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงทีเ่ ป็นแก่นหลักของชาติ มุง่ การเสริมสร้างฐานรากความมัน่ คง และ
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทั่วไป ๑๒ นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ
รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้าง
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ
มีจุดหมายส�ำคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจ
ในอาเซียนและประชาคมโลก มีความเกีย่ วข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�ำนวน ๑๐ ประเด็นนโยบาย
ได้แก่ นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ นโยบายที่ ๓ ป้องกัน
และแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน นโยบายที่ ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ ๗ จัดระบบป้องกันและแก้ไข ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายที่ ๑๐ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ ๑๑ เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร และนโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๗. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
มีวสิ ยั ทัศน์ คือ “ภาคเกษตรมัน่ คง เกษตรกรมัง่ คัง่ ทรัพยากรเกษตรยัง่ ยืน” โดยมีเป้าหมาย คือ (๑) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิม่ ขึน้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ (๓) รายได้เกษตรกร
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง และ (๔) ความมั่นคงด้านน�้ำทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น
ในการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า วได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ จ� ำ นวน ๕ กลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย
(๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มูลค่าสินค้าเกษตร (๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเกษตร (๔) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ (๕) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ความเชื่อมโยงของภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และกลยุทธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้าน
ความมั่นคง

แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นที่ ๑
ความมั่นคง

ด้านการเมือง

ประเด็นที่ ๓
การเกษตร
ด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้าน
การสร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

ประเด็นที่ ๕
การท่องเที่ยว

ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ ๘
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นที่ ๑๕
พลังทางสังคม

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ กษ.
กลยุทธ์ที่ ๑
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร
และสถาบัน
เกษตรกร

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ประเด็นที่ ๑๘
การเติบโต
อย่างยั่งยืน

ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็นที่ ๒๐
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

ด้าน
สาธารณสุข

ด้านบริหาร
ราชการแผ่นดิน

กลยุทธ์ที่ ๑
สร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงใน
อาชีพแก่เกษตรกร

กลยุทธ์ที่ ๒
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตร

ประเด็นที่ ๑๖
เศรษฐกิจฐานราก

ด้านการสร้าง
ความเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ กสก.

กลยุทธ์ที่ ๔
บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมการผลิต
และจัดการสินค้าเกษตร
ตลาดห่วงโซ่การผลิต

กลยุทธ์ที่ ๓
บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาศักยภาพ
องค์กรและการ
บริหารจัดการ

แนวทางการด�ำเนินงาน
• ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา
• พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
• พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็น
Smart Group
• ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงในอาชีพและความยั่งยืน
ของภาคเกษตร
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรชุมชน และสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
• ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่
• พัฒนาศักยภาพการผลิตและการปรับตัวเข้าสู่
Smart Farming
• พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเกษตร
• ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
• พัฒนาตลาด เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย
• เสริมสร้างภาคลักษณ์สินค้าเกษตรไทย
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตi
• ส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการท�ำงานบน
ฐานข้อมูล
• พัฒนาการจัดท�ำและบริหารจัดการแผนงาน
โครงการและงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
• พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
• พัฒนาองค์กรและระบบการท�ำงาน
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน์
“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง”

พันธกิจ
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรให้ มี ขี ด ความสามารถในการผลิ ต และจั ด การสิ น ค้ า เกษตร
ตามความต้องการของตลาด
(๓) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจ�ำหน่ายแก่เกษตรกร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ศึกษา วิจยั และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วน

อ�ำนาจหน้าที่
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป
การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา ก�ำหนดมาตรการ
และแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการ
เกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เป้าหมาย
(๑) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
(๒) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
(๓) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(๑) Smart Farmer / Young Smart Farmer / Smart Group และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
(๒) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
(๓) รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔

สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร
ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น
องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และเป็น Smart Group เพิ่มขึ้น
มีการขยายผลโครงการในพระราชด�ำริมากขึ้น
เกษตรกรมีการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. เกษตรกรเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๓. ครัวเรือนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔. จ�ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
๕. ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียง
		 และศาสตร์พระราชา
๑) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ขยายผลและเร่งรัดการด�ำเนินงานให้เกิด
ผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรน�ำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
๒) ส่ ง เสริ ม การเกษตรในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละวิ ถี ชี วิ ต
ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
๓) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาภาคการเกษตร โดยก�ำหนดให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกแห่ง และให้มกี ารถ่ายทอดความรู/้ เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด�ำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร และในโอกาสต่างๆ
๔) ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน�ำศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรและการด�ำรงชีวิต

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๑.๒ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
๑) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มีความรู้ความสามารถในการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาด มีทกั ษะด้านดิจทิ ลั และสามารถใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม สามารถปรับตัวภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ
๒) ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรและพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer
มีการจัดกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการใช้ ICT เทคโนโลยี
สมัยใหม่ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็น
ก�ำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่งเสริมยุวเกษตรกร (Farm Youth) ให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และสนับสนุน
การรวมกลุ่มยุวเกษตรกร เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน พัฒนาและเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกรสู่ภาคการเกษตร
๔) ส่งเสริมเกษตรกรสูงอายุและสนับสนุนผู้ที่เกษียณอายุจากการประกอบอาชีพอื่น ที่มี
ความสนใจด้านการเกษตร มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
การเกษตร ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาในมิติใหม่ๆ ในภาคการเกษตร
๕) จัดระบบ ประสาน และบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และเงินทุน เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของ Smart Farmer, Young Smart Farmer
และเครือข่าย

๑.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็น Smart Group
๑) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาให้มีความรู้
และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม ภาวะผู้น�ำ  สนับสนุน
ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา
๒) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคการเกษตร (Farm Women)
ให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนา
และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการถนอมอาหาร การเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตเกษตร และงานเคหกิจเกษตร
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ให้สามารถบริหารจัดการกลุม่ แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่เข้มแข็งในอนาคต รวมทั้งเป็นกลไกส�ำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
๔) จัดระบบการพัฒนาองค์กรเกษตรกรทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริม
การเกษตร ก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ Smart Group ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ มีการประเมิน
ศักยภาพและจัดระดับเพื่อการพัฒนา รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร
พัฒนาฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกร จัดระบบการประสานและส่งต่อภารกิจ
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนายกระดับจากองค์กรเกษตรกรขัน้ พืน้ ฐานสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการเชิงธุรกิจ
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๑.๔ ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงในอาชีพและความยั่งยืนของภาคเกษตร
๑) ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริม
และฟื้นฟูอาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มี
ความมั่นคงในอาชีพ อยู่ดีกินดี รายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
ที่ดินท�ำกิน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
๒) ส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการผลิตเพื่อบริโภค การแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกร
มีอาหารบริโภคในทุกสถานการณ์
๓) ส่งเสริมการท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการผลิตในรูปแบบอื่น ๆ ที่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟูวิถีชีวิต
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร
๔) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำเกษตร
ให้เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

๑.๕ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน
๑) พัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ให้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละให้บริการเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรูท้ างการเกษตรทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชุมชน
เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในด้านการเกษตร
๒) จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
เพื่อสามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับให้สามารถขับเคลือ่ น
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) จัดระบบการท�ำงานให้เกิดการเชื่อมโยงกับศูนย์เครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน (ศจช.) ศู น ย์ จั ด การดิ น ปุ ๋ ย ชุ ม ชน (ศดปช.) ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ด ้ า นประมง
ปศุสัตว์ และอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล (ศบกต.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการให้บริการแก่เกษตรกร
๕) ประสานการท�ำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และการให้บริการแก่เกษตรกร ให้สอดคล้องบทบาทภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและชุมชน
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๑.๖ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
		 ของชุมชน
๑) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานในพื้ น ที่ โดยเฉพาะอาสาสมั ค ร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเป็นผู้ประสานการด�ำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตร มีการจัดระบบการท�ำงานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๒) สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระหว่ า งเกษตรกรกลุ ่ ม ต่ า ง ๆ ให้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ และวางแผนการท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเครือข่ายแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) Young Smart Farmer และกลุ่มอื่น ๆ
๓) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานภาคีในการส่งเสริมการเกษตร
ในพืน้ ที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพือ่ ร่วมกันพัฒนา
เกษตรกรและภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
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เป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔
๕.
๖.
๗.
๘.

มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไร่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
จ�ำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่
๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อท�ำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการจัดท�ำ
แผนการผลิตและแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ให้ได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับ และเพิ่มอ�ำนาจต่อรองของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต
ในลักษณะ Cluster
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ และพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการและด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของแปลงใหญ่ได้ด้วยตนเองในระยะยาว
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๓) พั ฒ นาขี ด ความสามารถของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเชิงธุรกิจและด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานแปลงใหญ่
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔) ขยายผลแปลงใหญ่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพ และพั ฒ นาให้ เ ป็ น
Production Unit ส�ำหรับสินค้าเกษตรส�ำคัญในแต่ละพื้นที่ มีการจัดระบบเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกัน
และสร้างเครือข่ายกับแปลงใหญ่อื่น ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการท�ำงานกับ ศพก. และสนับสนุนให้เกษตรกร
รุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการมากขึ้น
๕) บริหารจัดการการจัดระบบการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการ
การท�ำงาน เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานแปลงใหญ่ให้เกิดผลส�ำเร็จ

๒.๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการปรับตัวเข้าสู่ Smart Farming
๑) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรส�ำคัญ (Zoning) และใช้แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมุ่งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในพื้นที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
๒) ส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
และทดแทนแรงงานเกษตร
๓) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานวิจยั เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม และนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต
๔) ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และรูปแบบการท�ำการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming) ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้และทักษะ
และถ่ า ยทอดสู ่ เ กษตรกร โดยเฉพาะ Young Smart Farmer ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพในการรั บ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตรของไทยในยุ ค ดิ จิ ทั ล
โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาการท�ำงานด้านการจัดการฟาร์มให้รองรับ
การท�ำการเกษตรรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต

๒.๓ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
		 แก่ผลผลิตเกษตร
๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ เช่น มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ฮาลาล และมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนากระบวนการตรวจรับรองแบบกลุ่ม และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าได้มากขึ้น
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๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และปลูกฝังให้เป็นแนวคิด
พื้นฐานในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
๓) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเฉพาะ
(Niche Market) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีศักยภาพ เช่น สมุนไพร โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๔) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยเฉพาะการผลิตตามมาตรฐาน ASEAN และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย
๕) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร
ทั้งการแปรรูปผลผลิตเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (Brand) การใช้
QR Code และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ
๖) บริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตรอย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้ เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน

๒.๔ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
๑) ผลิตเมล็ดพันธุแ์ ละพืชพันธุด์ ี เพือ่ สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ
และกรณีเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และเพือ่ จ�ำหน่าย/ให้บริการแก่เกษตรกร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกร
๒) สนับสนุนการท�ำงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นกลไกหลักของชุมชน
ในการให้บริการด้านดินและปุ๋ย และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และพัฒนาเครือข่าย
ให้เข้มแข็ง
๓) สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพันธุพ์ ชื และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ส�ำหรับใช้เองในไร่นา รวมทัง้
อนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูก และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นถิ่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านปัจจัยการผลิต และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนปัจจัยการผลิตในระยะยาว
๔) ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนวางแผนการจัดการศัตรูพืช ตั้งแต่ก่อนการระบาด ติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานให้ครอบคลุมสินค้าเกษตร
ส�ำคัญในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนการท�ำงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) พัฒนาเครือข่าย
ให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง
๕) พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงและความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งมีการ
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่เกิดการระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรง
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๒.๕ พัฒนาตลาด เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย และเสริมสร้างภาพลักษณ์สนิ ค้าเกษตรไทย
๑) พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และยกระดับสู่การเป็นตลาดสินค้าพรีเมี่ยม ส่งเสริมตลาดออนไลน์และขยายผลให้ครอบคลุมสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ของชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เกื้อกูลกัน
๒) ประสานและเชือ่ มโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
ในการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจ�ำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งแก่เจ้าหน้าที่
และเกษตรกร
๓) ส่งเสริมการท�ำ  Contract Farming และการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรตามชั้นคุณภาพ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด
แก่สนิ ค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน บูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของไทยและเป็นที่รู้จัก/ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของต่างประเทศ
เช่น สนับสนุนกิจกรรมแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรของไทย
และแสวงหาตลาดใหม่
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เป้าหมาย
เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ไม่น้อยกว่า
๕๐,๐๐๐ ราย

แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
		 การเผาในพื้นที่การเกษตร
๑) ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และสร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้เข้มแข็ง
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สนับสนุนการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศการเกษตร และเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เป็นฐานการผลิตของภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

๓.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกัน
และก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ใช้สารเคมีทางการเกษตรตามความจ�ำเป็น ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
และใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีให้มากขึ้น
๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
๓) มีการพัฒนาระบบการปลูกพืชและเขตกรรมที่เหมาะสม
๔) ส่งเสริมการผลิตโดยการยึดหลัก Zero - Waste และ Green Economy
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เป้าหมาย
๑. ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer เพิ่มขึ้น
๒. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น Smart Officer ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ�ำนวน
ข้าราชการทั้งหมด
๒. กระบวนงานและบริการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของกระบวนงานทั้งหมด

แนวทางการพัฒนา
๔.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
๑) ก�ำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลากรในภาพรวมขององค์กร สายงานและระดับ
ต�ำแหน่ง ในปัจจุบัน โดยร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงคุณสมบัติ
และสมรรถนะให้ เ หมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการน� ำ มาใช้ ภ ายในกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
๒) จัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับพัฒนาบุคลากร โดยมีทมี งานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาร่วม
ด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และทันสถานการณ์
๓) พัฒนาหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและภาคี
ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเดิมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย
แนวทางและแผนพัฒนาบุคลากร หรือในกรณีที่จะต้องสร้างหลักสูตรใหม่เข้ามาทดแทนหรือเพิ่มเติมจะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๔) ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญในวิชาการทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับปฏิบตั งิ านในภาพรวมขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพตามสายงานและระดับต�ำแหน่ง มีความพร้อม
ในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ตลอดจนการโยกย้ายสับเปลีย่ นงาน โดยน�ำวิธกี ารพัฒนาบุคลากรทีห่ ลากหลาย
เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ อาทิ การเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ (Coaching) และการฝึกอบรม เป็นต้น ซึง่ ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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๕) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ
ในการน�ำหลักการและวิธีการศึกษาวิจัยในงานประจ�ำเข้ามาร่วมประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากร
ให้ เ ป็ น Smart Officer สร้ า งการยอมรั บ และความเชื่ อ มั่ น ขององค์ ก ร อาทิ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ
และเกณฑ์การประเมินคุณสมบัตแิ ละสมรรถนะ และการประเมินผลโดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกหน่วยงาน
ในกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น
๖) สร้างแรงจูงใจและขวัญก�ำลังใจให้กบั บุคลากร โดยร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการน�ำผล
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer มาใช้ประโยชน์ส�ำหรับสร้างโอกาสความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ระดับต�ำแหน่ง การสร้างขวัญก�ำลังใจ และการให้รางวัลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงานเชิงประจักษ์ สามารถน�ำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาพัฒนางาน
ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมได้

๔.๒ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และการท�ำงานบนฐานข้อมูล
๑) ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการท�ำงานและการจัดท�ำแผนพัฒนา
การเกษตร โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ โดยจัดท�ำข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (Mapping) สนับสนุนให้หน่วยงาน
ในพื้นที่น�ำไปใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการตรวจสอบ (Recheck) ข้อมูลจากพื้นที่ น�ำไปสู่การปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ลดภาระในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็น และเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องใช้แต่ยังไม่มีในระบบ น�ำไปสู่การท�ำงานบนฐาน
ของข้อมูลอย่างแท้จริง
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้และฐานข้อมูลการเกษตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
และการให้บริการ
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทั้งการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่ก�ำหนด
โดยส่วนกลาง (Top Down) และแผนงาน/โครงการตามความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up) เป็นการ
สนับสนุนให้กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่การเป็น Digital DOAE
๔) ช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๔.๓ พัฒนาการจัดท�ำและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
		 แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑) พัฒนาการจัดท�ำแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความชัดเจน มีเป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั และโครงการรองรับในแต่ละกลยุทธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
และนโยบายระดับต่าง ๆ
๒) ปรับปรุงโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีการบูรณาการ ทั้งภายในกอง/ส�ำนัก
และบูรณาการ ระหว่างกอง/ส�ำนักในส่วนกลาง เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของงาน แต่ละโครงการสามารถ
แสดงผลส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งชั ด เจน มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของโครงการ
โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นส�ำคัญ
รวมทั้งจัดท�ำโครงการที่มีความส�ำคัญ (Flagship Project) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
๓) พั ฒ นาระบบรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน ให้ แ สดงผลส� ำ เร็ จ ของงานในเชิ ง คุ ณ ภาพ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร พัฒนาและเชื่อมโยงระบบรายงานที่มีอยู่แล้ว ให้แสดงผลส�ำเร็จ
ของงานทั้งในมิติของแผนงาน/โครงการและมิติพื้นที่ รวมทั้งประเมินผลโครงการเพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุง
การด�ำเนินงาน

๔.๔ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
๑) ส่งเสริมการเกษตรโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างชัดเจน และพัฒนา
ต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา บูรณาการการท�ำงาน
และทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ด�ำเนินการ
โดยเชื่อมโยงกับระบบส่งเสริมการเกษตร
๒) พั ฒ นารู ป แบบการท� ำ งานส่ ง เสริ ม การเกษตรเชิ ง พื้ น ที่ และขยายผลให้ ค รอบคลุ ม
ในทุกจังหวัด ท�ำงานบนฐานของข้อมูล วิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งมิติพื้นที่-คน-สินค้า ใช้ข้อมูลในรูปแบบ
แผนที่ (Mapping) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการ
ของเกษตรกรและชุมชนใช้กลไก/เครือข่ายของชุมชนในการขับเคลือ่ นงานเพือ่ ให้เกิดการกระจายผลประโยชน์
ในชุมชนและเกิดความยั่งยืน
๓) คัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานเชิงพื้นที่เพื่อเป็น
แกนหลักในการขับเคลือ่ นงานและสร้างทีมงานในแต่ละพืน้ ที่ เป็นการพัฒนางานควบคูก่ บั การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ และก้าวสู่การเป็น Smart Officer
๔) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพื้นที่ที่ด�ำเนินโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ได้ประสบความส�ำเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานและพัฒนายกระดับสู่การเป็นต้นแบบ
ส�ำหรับใช้ขยายผลสู่พื้นที่อื่น
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๕) การบริ ห ารจั ด การแผนพั ฒ นาการเกษตรของชุ ม ชน หลั ง จากที่ มี ก ารจั ด ท� ำ และ
ขับเคลื่อนแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกลไกขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง ให้มีการก�ำหนดรูปแบบของ
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนและเผยแพร่ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้หน่วยงานในส่วนกลางได้ทราบ
ความต้องการของพื้นที่และปรับโครงการ/งบประมาณให้สอดคล้อง น�ำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน
ที่ก�ำหนดโดยส่วนกลาง (Top Down) กับแผนงานตามความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up)

๔.๕ พัฒนาองค์กรและระบบการท�ำงาน
๑) พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
สามารถรองรับการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ปรับระบบการจัดสรรอัตราก�ำลังให้มีความยืดหยุ่น มองภาพองค์รวมของทั้งองค์กร
ทบทวนกรอบอัตราก�ำลังของแต่ละหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ และจัดสรรอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีอัตราก�ำลังเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งงานในเชิงรุก/
เชิงพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ และงานตามภารกิจประจ�ำที่ต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
๓) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจของแต่ละ
หน่ ว ยงานที่ เ ปลี่ ย นแปลง ลดความซ�้ ำ ซ้ อ น มี ค วามยื ด หยุ ่ น และเอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การขั บ เคลื่ อ นงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมฯ และสามารถรองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้
กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
รวมทั้ ง ท� ำ การศึ ก ษาและเตรี ย มความพร้ อ มขององค์ ก ร เพื่ อ รองรั บ การท� ำ งานในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี
มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ซึ่งจะมี
บทบาทมากขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการแก่เกษตรกร
๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การท�ำงานอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักวิชาการ พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการเกษตร
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงาน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผลการด�ำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบที่น่าสนใจ
เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อสาธารณชน โดยด�ำเนินการในเชิงรุก สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
■■■■■■■
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ส่วนที่ ๓
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โครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๔ ต�ำแหน่ง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๙๕,๑๑๗ ๖๔๔,๙๗๕ ๖๔๔,๙๗๕
๑

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑) ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
๑.๑) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

หน่วยนับ

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
๑) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ราย

๒,๐๘๘.๑๔๐๘ ๒,๖๒๑.๑๘๐๑ ๒,๖๑๐.๒๓๖๑

๓๔,๘๔๐

๗๒,๔๘๐

๗๒,๔๘๐

ราย

๕๒๒.๖๒๓๑ ๕๓๘.๓๐๑๘ ๕๓๘.๓๐๑๘

๓๔,๘๔๐

๗๒,๔๘๐

๗๒,๔๘๐

ราย

๕๒๒.๖๒๓๑ ๕๓๘.๓๐๑๘ ๕๓๘.๓๐๑๘

๓๔,๘๔๐

๗๒,๔๘๐

๗๒,๔๘๐

ราย

๑.๒) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
๒

งบประมาณ

๕๖.๐๗๐๐

๕๗.๗๕๒๒

๕๗.๗๕๒๒

๔๖๖.๕๕๓๑ ๔๘๐.๕๔๙๖ ๔๘๐.๕๔๙๖
๗๐,๕๔๐ ๓๗๕,๖๑๐ ๓๗๕,๖๑๐

ราย

๙๘๗.๙๔๓๓ ๑,๔๕๔.๔๕๔๐ ๑,๔๕๔.๔๕๔๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

ราย

๑๒.๔๐๐๘

๑๒.๔๐๐๘

๑๒.๔๐๐๘

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

๔,๗๐๐

ราย

๑๒.๔๐๐๘

๑๒.๔๐๐๘

๑๒.๔๐๐๘

๒๑,๙๐๐

๒๑,๙๐๐

๒๑,๙๐๐

ราย

๙๗.๗๒๙๖ ๓๒๓.๘๙๐๙ ๓๒๓.๘๙๐๙

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ราย

๖๕.๐๗๒๒ ๒๒๓.๒๕๓๘ ๒๒๓.๒๕๓๘

๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๖,๙๐๐

๖,๙๐๐

๖,๙๐๐

ราย

๓๒.๖๕๗๔ ๑๐๐.๖๓๗๑ ๑๐๐.๖๓๗๑

๓) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map)

๖,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ไร่

๔๔.๑๙๖๐ ๒๖๗.๕๖๓๗ ๒๖๗.๕๖๓๗

๓.๑) กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้าเกษตรทีส่ ำ� คัญ (zoning)

๖,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ไร่

๔๔.๑๙๖๐ ๒๖๗.๕๖๓๗ ๒๖๗.๕๖๓๗

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

ราย

๕.๔๓๐๓

๕.๔๓๐๓

๕.๔๓๐๓

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

ราย

๕.๔๓๐๓

๕.๔๓๐๓

๕.๔๓๐๓

๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
๒) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
๒.๑) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

๔) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๕) โครงการเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยนับ

งบประมาณ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ราย

๑๐.๒๓๕๕

๑๐.๒๓๕๕

๑๐.๒๓๕๕

๕.๑) กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ราย

๑๐.๒๓๕๕

๑๐.๒๓๕๕

๑๐.๒๓๕๕

๖) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

แปลง

๔๗๐.๘๐๔๔ ๔๗๐.๘๐๔๔ ๔๗๐.๘๐๔๔

๖.๑) กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

แปลง

๔๗๐.๘๐๔๔ ๔๗๐.๘๐๔๔ ๔๗๐.๘๐๔๔

๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๑๙,๓๘๐

๔๒,๔๕๐

๔๒,๔๕๐

ราย

๖๓.๙๑๖๒ ๒๐๙.๑๐๕๐ ๒๐๙.๑๐๕๐

๑๙,๓๘๐

๔๒,๔๕๐

๔๒,๔๕๐

ราย

๖๓.๙๑๖๒ ๒๐๙.๑๐๕๐ ๒๐๙.๑๐๕๐

๗.๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๘) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

๑๘,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ไร่/ราย

๔๔.๘๐๙๔

๖๖.๐๓๗๐

๖๖.๐๓๗๐

๘.๑) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

๑๘,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ไร่/ราย

๔๔.๘๐๙๔

๖๖.๐๓๗๐

๖๖.๐๓๗๐

๙) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙.๑) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐) โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี
๑๐.๑) กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี
๑๑) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำในระดับไร่นา
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๑๑.๑) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำในระดับไร่นา
๑๒) โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
๑๒.๑) กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
๑๒.๒) กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

๓๖๐

๓๖๐

๓๖๐

ราย

๗.๔๕๓๐

๗.๖๗๖๖

๗.๖๗๖๖

๓๖๐

๓๖๐

๓๖๐

ราย

๗.๔๕๓๐

๗.๖๗๖๖

๗.๖๗๖๖

๑๐

๑๐

๑๐

แปลง

๗๘.๓๖๐๓

๑๔.๐๐๐๐

๑๔.๐๐๐๐

๑๐

๑๐

๑๐

แปลง

๗๘.๓๖๐๓

๑๔.๐๐๐๐

๑๔.๐๐๐๐

๕๐

๕๐

๕๐

ศพก

๖.๖๒๕๐

๖.๖๒๕๐

๖.๖๒๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

ศพก

๖.๖๒๕๐

๖.๖๒๕๐

๖.๖๒๕๐

๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ล้านครัวเรือน ๑๔๕.๙๘๒๘

๖๐.๖๘๔๘

๖๐.๖๘๔๘

๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ล้านครัวเรือน ๑๐๑.๘๙๙๔

๖๐.๖๐๑๔

๖๐.๖๐๑๔

๐.๐๘๓๔

๐.๐๘๓๔

๑

ระบบ

๔๔.๐๘๓๔

31

32
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๓

๒๕๖๕

ราย

๙๓.๗๕๘๐

๙๒.๙๑๒๕

๙๒.๙๑๒๕

๖๒,๕๐๐

ราย

๙๐.๑๕๘๐

๘๙.๓๑๒๕

๘๙.๓๑๒๕

๒,๒๐๐

๒,๒๐๐

ราย

๓.๖๐๐๐

๓.๖๐๐๐

๓.๖๐๐๐

๘,๑๗๐

๘,๑๗๐

๘,๑๗๐

ราย

๑๗.๗๘๗๔

๑๘.๐๘๗๔

๑๘.๐๘๗๔

๘,๑๗๐

๘,๑๗๐

๘,๑๗๐

ราย

๑๗.๗๘๗๔

๑๘.๐๘๗๔

๑๘.๐๘๗๔

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๗๗

๑๕๔

๑๕๔

แหล่ง

๓.๘๖๐๐

๓.๙๗๕๘

๓.๙๗๕๘

๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

๗๗

๑๕๔

๑๕๔

แหล่ง

๓.๘๖๐๐

๓.๙๗๕๘

๓.๙๗๕๘

๑๕๔

๑๕๔

-

แห่ง

๑๐.๕๙๔๐

๑๐.๙๔๔๐

-

๑๕๔

๑๕๔

-

แห่ง

๑๐.๕๙๔๐

๑๐.๙๔๔๐

-

๙๗,๒๑๐ ๑๐๔,๒๒๕ ๑๐๔,๒๒๕

ราย

๓๙๖.๖๘๓๙ ๔๓๐.๖๓๒๖ ๔๓๐.๖๓๒๖

๒๖,๔๖๐

๒๖,๔๖๐

๒๖,๔๖๐

ราย

๒๓๙.๕๖๒๔ ๒๓๙.๕๖๒๔ ๒๓๙.๕๖๒๔

๒๖,๔๖๐

๒๖,๔๖๐

๒๖,๔๖๐

ราย

๒๓๙.๕๖๒๔ ๒๓๙.๕๖๒๔ ๒๓๙.๕๖๒๔

๒๒,๕๐๕

๒๒,๕๐๕

๒๒,๕๐๕

ราย

๖๒.๑๐๗๘

๖๒.๑๐๗๘

๖๒.๑๐๗๘

๑๗,๖๔๐

๑๗,๖๔๐

๑๗,๖๔๐

ราย

๔๐.๗๑๐๖

๔๐.๗๑๐๖

๔๐.๗๑๐๖

๔,๘๖๕

๔,๘๖๕

๔,๘๖๕

ราย

๒๑.๓๙๗๒

๒๑.๓๙๗๒

๒๑.๓๙๗๒

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ราย

๔.๖๐๐๐

๔.๖๐๐๐

๔.๖๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ราย

๔.๖๐๐๐

๔.๖๐๐๐

๔.๖๐๐๐

๗๗

๗๗

๗๗

จังหวัด

๑๓.๔๓๐๐

๑๓.๔๓๐๐

๑๓.๔๓๐๐

๗๗

๗๗

๗๗

จังหวัด

๑๓.๔๓๐๐

๑๓.๔๓๐๐

๑๓.๔๓๐๐

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) โครงการต�ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ ากล
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

๗

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
๑) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๑.๑) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
๒.๑) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
๒.๒) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
๓.๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
๔) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส�ำหรับสินค้าเกษตร
๔.๑) กิจกรรมตลาดเกษตรกร

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๖๕,๒๙๗

๖๔,๗๐๐

๖๔,๗๐๐

๖๓,๐๙๗

๖๒,๕๐๐

๒,๒๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๔

๒) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

๕

หน่วยนับ

๒๕๖๓

๑) โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
๔

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๗,๖๔๐

๑๗,๖๔๐

๑๗,๖๔๐

๑๗,๖๔๐

๑๗,๖๔๐

-

๖.๑) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
๖.๒) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก

งบประมาณ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

ราย

๔๓.๖๕๕๙

๔๖.๗๓๕๙

๔๖.๗๓๕๙

๑๗,๖๔๐

ราย

๔๓.๖๕๕๙

๔๖.๗๓๕๙

๔๖.๗๓๕๙

๔,๖๒๐

๔,๖๒๐

ราย

-

๒๖.๙๖๖๕

๒๖.๙๖๖๕

-

๒,๓๑๐

๒,๓๑๐

ราย

-

๑๓.๒๙๘๐

๑๓.๒๙๘๐

-

๒,๓๑๐

๒,๓๑๐

ไร่(ราย)

-

๑๓.๖๖๘๕

๑๓.๖๖๘๕

๗) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๒๗,๖๐๕

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ราย

๓๓.๓๒๗๘

๓๗.๒๓๐๐

๓๗.๒๓๐๐

๗.๑) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

๒๗,๖๐๕

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ราย

๓๓.๓๒๗๘

๓๗.๒๓๐๐

๓๗.๒๓๐๐

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

๑๖,๘๐๐

๑๖,๘๐๐

๑๖,๘๐๐

ราย

๑๕.๖๘๘๐

๑๖.๑๗๓๐

๑๖.๑๗๓๐

๑) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

๑๖,๘๐๐

๑๖,๘๐๐

๑๖,๘๐๐

ราย

๑๕.๖๘๘๐

๑๖.๑๗๓๐

๑๖.๑๗๓๐

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

๒,๒๖๐

๒,๙๙๐

๒,๙๙๐

ราย

๓๙.๒๐๓๑

๕๕.๖๙๙๐

๕๕.๖๙๙๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

ราย

๔.๑๐๓๐

๔.๗๑๖๐

๔.๗๑๖๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

ราย

๔.๑๐๓๐

๔.๗๑๖๐

๔.๗๑๖๐

๑.๑)  กิจกรรมเพิ่มศัพยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

ราย

๔.๑๐๓๐

๔.๗๑๖๐

๔.๗๑๖๐

ภาคตะวันออก

๒๗๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ราย

๑๑.๕๔๕๘

๒๔.๙๔๙๒

๒๔.๙๔๙๒

๒๗๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ราย

๑๑.๕๔๕๘

๒๔.๙๔๙๒

๒๔.๙๔๙๒

๒๗๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ราย

๑๑.๕๔๕๘

๒๔.๙๔๙๒

๒๔.๙๔๙๒

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

ราย

๑๐.๓๖๕๕

๑๒.๘๔๕๐

๑๒.๘๔๕๐

๕.๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๖) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๙

หน่วยนับ

๒๕๖๓

๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ OTOP

๘

เป้าหมาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่
ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๑) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
๑.๑) กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ผลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ภาคใต้
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34
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมาย
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยนับ

งบประมาณ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

๑,๓๖๐

ราย

๑๐.๓๖๕๕

๑๐.๙๕๒๕

๑๐.๙๕๒๕

๑.๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว

๗๐๐

๗๐๐

๗๐๐

ราย

๑.๘๒๐๗

๑.๘๒๐๗

๑.๘๒๐๗

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ทุเรียน/มังคุด)

๓๓๐

๓๓๐

๓๓๐

ราย

๖.๖๕๒๓

๗.๒๓๙๓

๗.๒๓๙๓

๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมการท�ำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน�้ำมัน
       สวนยางพารา

๓๓๐

๓๓๐

๓๓๐

ราย

๑.๘๙๒๕

๑.๘๙๒๕

๑.๘๙๒๕

ภาคใต้ชายแดน

๓๙๐

๓๙๐

๓๙๐

ราย

๑๓.๑๘๘๘

๑๓.๑๘๘๘

๑๓.๑๘๘๘

๓๙๐

๓๙๐

๓๙๐

ราย

๑๓.๑๘๘๘

๑๓.๑๘๘๘

๑๓.๑๘๘๘

๙๐

๙๐

๙๐

ราย

๑๒.๑๒๐๐

๑๒.๑๒๐๐

๑๒.๑๒๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

ราย

๑.๐๖๘๘

๑.๐๖๘๘

๑.๐๖๘๘

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
๑.๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)
๑.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรสินค้า : มะพร้าวแกง

หมายเหตุ : ๑. สรุปโครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามตารางนี้ เป็นข้อมูลเริ่มต้นเฉพาะปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งส�ำหรับการด�ำเนินการ
ประจ�ำปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จะต้องมีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงตั้งแต่เริ่มต้นการจัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๒. ปี ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็น แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๔
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ความชัดเจนของ
เนื้อหาสาระของแผน ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานภาคี และเครือข่ายการท�ำงาน ดังนั้น ในช่วงแรกของ
การขับเคลื่อนแผน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้

หลักการ
๑. ใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
เป็นกรอบทิศทางในการท�ำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนที่มีโครงการ/งบประมาณรองรับ
และส่ ว นที่ เ ป็ น ภารกิ จ ประจ� ำ และงานสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานทุ ก ส่ ว นมุ ่ ง สู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย
และวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
๒. ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานควบคู ่ กั น ระหว่ า งแผนงาน/โครงการที่ ก� ำ หนดโดยส่ ว นกลาง
(Top Down) และแผนงาน/โครงการตามความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกัน
อย่างแท้จริง และเกิดผลส�ำเร็จต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการการท�ำงานและงบประมาณ
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานและขับเคลื่อนงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรก้ า วสู ่ ก ารเป็ น
Digital DOAE และเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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แนวทางการขับเคลื่อน
๑. สือ่ สารและสร้างความเข้าใจแก่บคุ ลากรทุกระดับ จัดท�ำสือ่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ทีน่ า่ สนใจ สามารถเข้าถึงบุคลากรได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เข้าใจเนือ้ หาสาระและเจตนารมณ์
ของแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และร่วมด�ำเนินการ
ตามบทบาทภารกิจ
๒. ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้มี
การบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
๓. กอง/ส� ำ นั ก ในส่ ว นกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการส่ ง เสริ ม การเกษตร ทบทวน/ปรั บ โครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทัง้ สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้
แก่หน่วยงานในพื้นที่
๔. กอง/ส� ำ นั ก ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทบทวน/ปรั บ บทบาทภารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานให้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ สนั บ สนุ น การบรรลุ เ ป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
๕. ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ก�ำกับ ติดตาม สนับสนุน รายงาน และประเมินผลการด�ำเนินงาน
๖. ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนองค์ความรู้และวิชาการเฉพาะด้านของศูนย์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และปัจจัยการผลิต ให้แก่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
๗. ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการโครงการ
และงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างแผนงาน/โครงการทีก่ ำ� หนดโดยส่วนกลาง
(Top Down) และแผนงาน/โครงการตามความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up)
๘. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารในการจัดท�ำแผนพัฒนาการเกษตรตามความต้องการ
ของเกษตรกรและชุมชน และขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติผ่านการด�ำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
รวมทั้งประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมด�ำเนินการ และสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๙. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
แก่หน่วยงานภาคีและเครือข่ายการพัฒนาทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และเชื่อมโยงการท�ำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน น�ำไปสู่การระดมทรัพยากรและบูรณาการการท�ำงาน
โดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
๑๐. ใช้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบ
ในการจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและโครงการประจ�ำปี เพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในแต่ละปี รวมทั้งมีการก�ำกับ ติดตาม และรายงานตามระบบการท�ำงานปกติประจ�ำ
๑๑. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อให้ทราบผลส�ำเร็จ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
แผนฯ น�ำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการจัดท�ำแผนฯ ในระยะต่อไป
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ค�ำอธิบายวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ก�ำหนดขึ้น สามารถวัดผลส�ำเร็จได้จากการด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ทั้ง ๔ ประเด็น โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะเกิดผลส�ำเร็จที่ชัดเจนและ
บรรลุเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่เป้าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม ระดับกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ในภาพรวมจนถึงวิสัยทัศน์ของกรมฯ โดยมีค�ำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลส�ำเร็จในแต่ละประเด็น ดังนี้
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของเกษตรกรพิจารณาทั้งเกษตรกรที่เป็นรายบุคคล
รายกลุ่ม  และเครือข่าย ดังนี้
		 ■ รายบุคคล : Smart Farmer และ Young Smart Farmer
		 ■ รายกลุ่ม : กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ Smart Group
		 ■ เครือข่าย : เครือข่าย ศพก. เครือข่าย Young Smart Farmer
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
		 ■ ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน มีความมั่นคงด้านอาหาร
		 ■ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
		 ■ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
และการด�ำเนินชีวิต
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
		
เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต
แปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเข้าถึงตลาด
มีรายได้ที่มั่นคง
		 ■ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
		 ■ สินค้าเกษตรมีตลาดรองรับที่แน่นอน

ค�ำอธิบายเป้าหมายและตัวชี้วัด
“เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน” ตามที่ก�ำหนดในเป้าหมายและตัวชี้วัด
ทั้งในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร และในระดับกลยุทธ์ หมายถึง เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมในโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น
■ “สินค้า” หมายถึง สินค้าเกษตรด้านพืชและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้อง ทีม่ กี ารส่งเสริมภายใต้โครงการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
■
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หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพมากขึ้น
๒.

๓.

๔.
๕.

๑. เกษตรกรเป็น Smart Farmer
และ Young Smart Farmer
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ๒. องค์กรเกษตรกรและ
และเครือข่าย มีความเข้มแข็ง
วิสาหกิจชุมชนเป็น
และเป็น Smart Group
Smart Group
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
มีการขยายผลโครงการ
๓. ครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับ
ในพระราชด�ำริมากขึ้น
การพัฒนาและน้อมน�ำ
แนวพระราชด�ำริไปปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เกษตรกรมีการลดรายจ่าย
๔. จ�ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มี
และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
เกษตรกรมีความมั่นคง
๕. ครัวเรือนเกษตรกรมี
ทางอาหาร
ความมั่นคงทางอาหาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน
หลัก
กพก.

กพก.

หน่วยงาน
ร่วม
กสว. สสจ.
กวพ. กอป.
กพวศ.
กสว. สสจ.
กวพ. กอป.
กพวศ.

กพวศ.

กวพ. กพก.
สสจ. กสว.

กพวศ.

กวพ. กพก.
สสจ. กสว.
กพวศ. กวพ.
สสจ. กสว.
กขพ.

กพก.

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
เป้าหมาย
๑. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๒. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
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หน่วยงาน
หลัก
๑. มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
สสจ.
พื้นถิ่น เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
๒. มูลค่าของสินค้าเกษตร
สสจ.
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
ร่วม
กพวศ. กวพ.
กอป. กขพ.
กพวศ. กวพ.
กอป. กขพ.

เป้าหมาย
๓. เกษตรกรได้รับการพัฒนา
สู่การผลิตตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี
๔. สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๓. เกษตรกรมีความพร้อมในการ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๔. สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๕. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไร่
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

หน่วยงาน
หลัก
สสจ.

หน่วยงาน
ร่วม
กพวศ. กวพ.
กอป. กขพ.

กสว.

กพก.

สสจ.

กวพ. กพวศ.
กขพ. กอป.

๖. จ�ำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่

กพวศ.

๗. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

๗. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

สสจ.

สสจ. ศสท.
กวพ. กอป.
กขพ. กพก.
กสว.
กสว. กพก.
กพวศ. กขพ.
กวพ.

๘. รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพิ่มขึ้น

๘. รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐

กสว.

๕. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
๖. สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย
๑. เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่
เกษตร

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่าย
เกษตรกรปลอดการเผา
ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย

หน่วยงาน
หลัก
กพวศ.

หน่วยงาน
ร่วม
กวพ.
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กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
๑. ข้าราชการกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็น
Smart Officer เพิ่มขึ้น
๒. มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหาร
จัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
หลัก
๑. ข้าราชการกรมส่งเสริม
สพท.
การเกษตรเป็น Smart Officer
กกจ.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ศสท.
ของจ�ำนวนข้าราชการทั้งหมด
๒. กระบวนงานและบริการของ
ศสท.
กรมส่งเสริมการเกษตรที่ปรับ
เปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐
ของกระบวนงานทั้งหมด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
ร่วม
ทุก
หน่วยงาน

ทุก
หน่วยงาน

ค�ำอธิบายอักษรย่อหน่วยงาน
กพก.
กพวศ.
สสจ.
กสว.
สพท.
กกจ.
ศสท.
กวพ.
กอป.
กขพ.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กองพัฒนาเกษตรกร
กองส่งเสริมโครงการพระราชด�ำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองขยายพันธุ์พืช
■■■■■■■
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

41

42
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ภาคผนวก ก.
ตารางแสดงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายรัฐบาล (หลัก & เร่งด่วน)
นโยบายหลัก
นโยบายเร่งด่วน
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๑. การแก้ไขปัญหาในการด�ำรงชีวิตของประชาชน
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ�ำ
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
แผนความมั่นคง
๑. ความมั่นคง
๑. การเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของ
๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
๑) การกระจายอ�ำนาจ การปกครอง
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมัง่ คัง่ สถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ผลกระทบต่อความมั่นคง
ส่วนท้องถิ่น และการจัดสรร
และยั่งยืน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรัพยากรที่เป็นธรรม
๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิด ทรงเป็นประมุข
๕. เศรษฐกิจ
ความสงบในสังคมและธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบัน ● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การขยายผลโครงการในพระราชด�ำริ
หลักของชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ทั่วประเทศ
๓) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๖) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์
นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๑๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนแม่บทฯ
๓. การเกษตร
๑) เกษตรอัตลักษณ์
๒) เกษตรปลอดภัย
๓) เกษตรชีวภาพ
๔) เกษตรแปรรูป
๕) เกษตรอัจฉริยะ
๖) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
๕. การท่องเที่ยว
๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
๑) การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๒) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
๒) การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕. เศรษฐกิจ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็ง
๑) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
และบริการ
๑) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
๒) อุตสาหกรรมการเกษตร
ความสามารถในการแข่งขัน
๓) Clusters and Hubs :
ของภาคการผลิตและบริการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง
๔) การสร้างและใช้ Big Data
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ภาคเกษตร
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๕) การพัฒนาแหล่งน�้ำและการ
ด้านขนส่ง
ชลประทานเพื่อการเกษตร
๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๖) ส่งเสริม Smart farmer และ
๓) การพัฒนาด้านพลังงาน
Precision farming
๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๗) การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
และระบบเกษตรพันธสัญญา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
๘) การพัฒนาธุรกิจชุมชน
และนวัตกรรม
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน)
๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
๑) ทรัพยากรทางบก
พาณิชย์และเชิงสังคม
๒) ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
๗. สาธารณสุข
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
๑) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ
๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
๒) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ ๑๒ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ทางพลังงานและอาหาร
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคง
แห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
๑๗) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
๑๘) การรักษาความมั่นคงด้านอาหาร
และน�้ำ
นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพ
ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
๑๖) การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ

แผนแม่บทฯ
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
๒) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
๓) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
๒) การพัฒนาเมือง
๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๑) ขยายความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุนกับมิตรประเทศ
และแสวงหาตลาดใหม่
๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC
และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๓) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ

แผนความมั่นคง
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนแม่บทฯ
๑๕. พลังทางสังคม
๑) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
๑๖. เศรษฐกิจฐานราก
๑) การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑) พัฒนาศักยภาพการให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการ
ด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต�่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
๒) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนความมั่นคง

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การต่างประเทศ
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร
๑) ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ
๑) ทรัพยากรทางบก
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
๒) ทรัพยากรทางน�้ำ
๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศ
๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
๖. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
๕) สิ่งแวดล้อม
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
๒) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
๑๐. พลังงาน
จัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อให้เกิด
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
เชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
๑) สังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
๓) สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เรือนกระจก และการปรับตัวต่อ
๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ในภาคเกษตร
ด้านภัยพิบัติ
๑๙. การบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
๑) การพัฒนาการจัดการน�้ำเชิงลุ่มน�้ำ
กลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านน�้ำของประเทศ
๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่ง
๒) การเพิ่มผลิตภาพของน�้ำทั้งระบบ
แวดล้อมระหว่างประเทศ
ในการใช้น�้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือ
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้ำ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๑) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ ๖ ปกป้องรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
๑๓) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
๑๙) การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการ
ด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
๑๖) การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนแม่บทฯ
๒๐. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
๑) การพัฒนาบริการประชาชน
๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
๓) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
๔) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ
๒๑. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑) การพัฒนากฎหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๒) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
รัฐบาลดิจิทัล
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว
๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัว
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
ได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ๒) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔) ก�ำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
และประพฤติมิชอบ
และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน ๓) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม
๕) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถ
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
ดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่ง
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ไว้ในภาครัฐ
๖) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการ
ทุจริตทุกขั้นตอน
๓. กฎหมาย
๑) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
๒) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีความส�ำคัญ
๓) มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของกฎหมาย
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

แผนความมั่นคง
นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยการทุจริต
● แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ
๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์
๑๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต

ภาคผนวก ข.
สรุปสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม

๑.

ด้านความมั่นคง

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ และทุกมิติ

๓.

ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปญ
ั ญา
มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม

๕.

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เกิดผลลัพธ์ตอ่ ความยัง่ ยืน

๒.

ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

๔.

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

สร้ า งความเป็ น ธรรม และลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพิม่ โอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาเป็นก�ำลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

๖.

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารภาครัฐ

การปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ยึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๑
๓
๕

ด้านความมั่นคง

๑. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่ คง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่ คงเป็นทีช่ นื่ ชมและได้รบั การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

๒

๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒. ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

๔

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก�ำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๓. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒. ฟื้นฟูและสร้างใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๔. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บทหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

๖
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ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย ๒๐ ปี

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข
เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕

ความสุขของประชากรชาวไทย
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่ คง และการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ
		■ พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
		■ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
		■ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีม่ เี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
		■ พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส�ำคัญ
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
		■ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
		■ ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
		■ สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
		■ รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
๓. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
		■ พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
		■ พัฒนาและผนึกพลังอ�ำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมัน่ คง รวมทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกัน
และรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
		■ พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
๔. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
		■ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
		■ เสริมสร้างและธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
		■ ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ
		■ พัฒนากลไกให้พร้อมส�ำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมัน่ คงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
		■ บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ
		■ พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย ๒๐ ปี
๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒. ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔

รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้
ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า
		■ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน�ำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร
		■ เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์
		■ เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ
		■ เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม
		■ เกษตรอัจฉริยะ น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
		■ อุตสาหกรรมชีวภาพ
		■ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
		■ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
		■ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
		■ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
		■ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
		■ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
		■ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
		■ ท่องเที่ยวส�ำราญทางน�้ำ
		■ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
		■ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
		■ การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
		■ การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
		■ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
		■ การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
		■ การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
		■ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
		■ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
		■ การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
		■ การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย ๒๐ ปี
๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นหลัก
๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
		■ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
		■ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
		■ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
		■ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
		■ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
		■ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
		■ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๒. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
		■ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
		■ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
		■ ช่วงวัยแรงงาน
		■ ช่วงวัยผู้สูงอายุ
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
		■ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑
		■ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
		■ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
		■ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
		■ การสร้างความตืน่ ตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต�ำแหน่งของประเทศไทยในภูมภิ าคเอเชีย
อาคเนย์และประชาคมโลก
		■ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
		■ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
		■ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
		■ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท�ำงาน และระบบสนับสนุนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ
		■ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ
๕. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
		■ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
		■ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
		■ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
		■ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
		■ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

53

๖. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
		■ การสร้างความอยู่ดีมีสุขาของครอบครัวไทย
		■ การส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
		■ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
		■ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
		■ การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
		■ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�ำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
		■ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
		■ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย ๒๐ ปี
๑. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�ำลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
๓. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔

ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก
๑. การลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
		■ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
		■ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
		■ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
		■ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
		■ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
		■ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
		■ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยและกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
		■ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
		■ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
		■ ก�ำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ
		■ จัดระบบเมืองทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างชีวติ และสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
		■ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค
กลุ่มจังหวัด
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

		■ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
		■ พัฒนาก�ำลังแรงงานในพื้นที่
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
		■ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
		■ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
		■ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
		■ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
		■ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
		■ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
		■ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน
และอาชีพ
		■ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการเพิ่มงพากันเอง
		■ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
		■ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ๒๐ ปี
๑.
๒.
๓.
๔.

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
ฟืน้ ฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพือ่ ก�ำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสว่ นร่วม
และธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปริมาณก๊าสเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นหลัก
๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
		■ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
		■ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก�ำเนิด
		■ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
		■ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		■ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
		■ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
		■ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
		■ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
		■ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
		■ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
		■ มีการปรับตัวเพือ่ ลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
		■ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน
		■ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
		■ จัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
		■ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนพังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
		■ จั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล
		■ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
		■ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๕. พัฒนาความมั่นคงทางน�้ำ พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		■ พัฒนาการจัดการน�้ำเชิงลุ่มน�้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน�้ำของประเทศ
		■ เพิม่ ผลิตภาพของน�ำ้ ทัง้ ระบบ ในการใช้นำ�้ อย่างประหยัด รูค้ ณ
ุ ค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จากการใช้นำ 
�้ ให้ทดั เทียมกับระดับสากล
		■ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		■ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
		■ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
		■ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้ำ
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศ
		■ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
		■ พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
		■ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ
		■ พัฒนาและด�ำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย ๒๐ ปี
๑. ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. กระบวนการยุติธรรม เป้นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๔
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ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นหลัก
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
		■ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
		■ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
		■ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
		■ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
		■ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจเปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
		■ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
		■ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
		■ ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิน่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานทีม่ สี มรรถนะสูง
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย
		■ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
		■ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส�ำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
		■ ภาครัฐมีการบริหารก�ำลังคนที่มีความคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม
		■ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�ำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
		■ ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		■ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
		■ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
		■ การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ�ำเป็น
		■ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
		■ มีกฎหมายเท่าที่จ�ำเป็น
		■ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
		■ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
		■ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
		■ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
		■ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
		■ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
■■■■■■■
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ภาคผนวก ค.
สรุปสาระส�ำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร

๑.

ประเด็น ความมั่นคง

สถานการณ์
ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย
๒๕๖๑

๔๖

ดัชนีสันติภาพโลก
๒๕๖๑

๒๕๖๐

๓๒

๒๕๖๐

๒๕๕๙

๓๓

๒๕๕๙

๐

๑๐

๒๐

๓๐

ที่มา : World Happiness Report ๒๐๑๘

เป้าหมาย

๔๐

๕๐

๑๑๓
๑๒๐
๑๒๕

๑๐๕ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๒๐ ๑๒๕ ๑๓๐
ที่มา : Institute for Economics & Peace, Global
Peace index ๒๐๑๘

๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
๒. ประชาชนอยูด่ ี กินดี และมีความสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ดัชนีสันติภาพโลก
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ดัชนี้วัดความสุขของประชากรไทย

การรักษาความสงบภายในประเทศ เพือ่ สร้างความสงบให้เกิดขึน้ ในประเทศชาติ บ้านเมือง เอือ้ ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก�ำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(ปี ๖๑-๖๕)
อยู่ในล�ำดับ ๑ ใน ๕๕ ของโลก

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
อยู่ในล�ำดับ ๑ ใน ๔๕ ของโลก
อยู่ในล�ำดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก
อยู่ในล�ำดับ ๑ ใน ๒๕ ของโลก

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล
(ปี ๖๑-๖๕) ได้รับการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๗๐

ประสิทธิภาพของรัฐบาลจากการประเมินของ ธนาคารโลก
(ปี ๖๖-๗๐) ได้รับการประเมิน
(ปี ๗๑-๗๕) ได้รับการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๗๕
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖-๘๐) ได้รับการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
(ปี ๖๑-๖๕)
-

(ปี ๖๖-๗๐)
-

(ปี ๗๑-๗๕)
-

(ปี ๗๖-๘๐)
-

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจัดท�ำค่าเป้าหมาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อย่างจริงจัง พัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ของชาติ ความมัน่ คงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
(ปี ๖๑-๖๕)
ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

ระดับความส�ำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารประเทศ
ต่อการบริหารประเทศ

(ปี ๗๖-๘๐)
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารประเทศ

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
(ปี ๖๑-๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(ปี ๖๑-๖๕)
ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี

(ปี ๖๑-๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ระดับความส�ำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ
สถิติจ�ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย (กอ.รมน. เก็บข้อมูล)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
เหตุการณ์ความรุนแรง
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ยุติภายในปี ๒๕๗๐
ทุกกรณี
ทุกกรณี
ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
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การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ยกระดับขีดความสามารถหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน
แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ตลอดถึงสามารถพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณาภาพแห่งอาณาเขตและเขตทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิอ์ ธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่ก�ำหนด
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
(ปี ๖๑-๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖-๗๐)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑-๗๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๘๕

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
(ปี ๖๑-๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖-๗๐)
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑-๗๕)
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๙๕

การบูรณาการความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ กับประเทศมหาอ�ำนาจประเทศที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
(ปี ๖๑-๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

(ปี ๖๖-๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

(ปี ๗๑-๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

(ปี ๗๖-๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

ประเทศไทยมีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
ระดับความส�ำเร็จของบทบาทไทยในการก�ำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
(ปี ๖๑-๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

(ปี ๖๖-๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

(ปี ๗๑-๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

(ปี ๗๖-๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕-๑๐

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่ คงแบบองค์รวม เพือ่ ให้มกี ลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง
(ปี ๖๑-๖๕)
ร้อยละ ๘๐
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(ปี ๖๖-๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑-๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

๓.

ประเด็น การเกษตร

สถานการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ ๗-๑๑

ที่มา : จากการค�ำนวณโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สศช.
หมายเหตุ  แผนฯ ๑๑ เฉลี่ยปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

เป้าหมาย

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
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เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์
และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖-๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑-๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖-๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖-๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๑-๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๖-๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(ปี ๖๑-๖๕)
-

(ปี ๖๖-๗๐)
ดัชนีระดับดี

(ปี ๗๑-๗๕)
ดัชนีระดับดีมาก

(ปี ๗๖-๘๐)
ดัชนีระดับดีมาก

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพือ่ น�ำไปสูก่ ารผลิตและขยายผลเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจาก
ความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖-๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑-๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๘

(ปี ๗๖-๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต�ำบลเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
(ปี ๖๑-๖๕)
๑ ต�ำบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๖๖-๗๐)
๑ ต�ำบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๑-๗๕)
๑ ต�ำบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๖-๘๐)
๑ ต�ำบล ๑ วิสาหกิจ

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรชัน้ สูงทีม่ คี ณ
ุ ค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตลอดจนให้ความส�ำคัญ
กับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
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สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖-๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑-๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖-๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ปัจจัยการผลิต เครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมการเกษตรแห่ ง อนาคต เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นกระบวนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การเกษตรทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

(ปี ๖๖-๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔

(ปี ๗๑-๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

(ปี ๗๖-๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖-๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑-๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖-๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความส�ำคัญกับมาตรการสนับสนุนทีจ่ ะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร
เพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทนั กับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุม่ เกษตรกร การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สนับสนุนภาคการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖-๗๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑-๗๕) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖-๘๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕)
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๖๖-๗๐)
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๗๑-๗๕)
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๗๖-๘๐)
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๒๕

วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๐

วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๕

วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๔๐

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
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๕.

ประเด็น การท่องเที่ยว

สถานการณ์
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ปี ๒๕๖๐

ที่มา : The Travel & Tourism Competitiveness Report ๒๐๑๗

เป้าหมาย

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองหลักและเมืองรอง

สัดส่วน GDP ในประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อ GDP รวมของประเทศ (ร้อยละ)

รายได้เมืองหลัก
รายได้เมืองรอง

ด้านอื่นๆ
ด้านท่องเที่ยว

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าสินค้าและบริการท่องเทีย่ ว มุง่ เน้นการใช้องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖-๗๐) ขยายตัวร้อยละ ๑๒

(ปี ๗๑-๗๕) ขยายตัวร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๒๐

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)
(ปี ๖๑-๖๕) ๕ เมือง

(ปี ๖๖-๗๐) ๑๕ เมือง

(ปี ๗๑-๗๕) ๒๕ เมือง

(ปี ๗๖-๘๐) ๓๐ เมือง

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของจ�ำนวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(ปี ๖๑-๖๕) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖-๗๐) ขยายตัวร้อยละ ๗

(ปี ๗๑-๗๕) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๑๒

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ
การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึง
การพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการท�ำกิจกรรมต่างๆ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖-๗๐) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑-๗๕) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๕

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ
อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ ตามดัชนี ICCA
(ปี ๖๑-๖๕) ๑ ใน ๒๓

(ปี ๖๖-๗๐) ๑ ใน ๒๐

(ปี ๗๑-๗๕) ๑ ใน ๑๘

(ปี ๗๖-๘๐) ๑ ใน ๑๕

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖-๗๐) ขยายตัวร้อยละ ๘

(ปี ๗๑-๗๕) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕) อันดับที่ ๑๒

(ปี ๖๖-๗๐) อันดับที่ ๑๐

(ปี ๗๑-๗๕) อันดับที่ ๘

(ปี ๗๖-๘๐) อันดับที่ ๗

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

(ปี ๖๖-๗๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗

(ปี ๗๑-๗๕) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

การท่องเที่ยวส�ำราญทางน�้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้ำให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้าง
รายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยค�ำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเล
และชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน�้ำส�ำคัญ
รายได้การท่องเที่ยวส�ำราญทางน�้ำเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส�ำราญทางน�้ำ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖-๗๐) ขยายตัวร้อยละ ๗

(ปี ๗๑-๗๕) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
จ�ำนวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕) ๒ ท่าเรือ

(ปี ๖๖-๗๐) ๔ ท่าเรือ

(ปี ๗๑-๗๕) ๖ ท่าเรือ

(ปี ๗๖-๘๐) ๘ ท่าเรือ

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเอเซียน
โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ราง น�้ำ  และอากาศ และกรอบความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อน
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
อัตราการขยายตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
(ปี ๖๑-๖๕) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖-๗๐) ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑-๗๕) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเทีย่ ว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI
(ปี ๖๑-๖๕) ๑ ใน ๗๐

(ปี ๖๖-๗๐) ๑ ใน ๖๕

(ปี ๗๑-๗๕) ๑ ใน ๖๐

(ปี ๗๖-๘๐) ๑ ใน ๕๕

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน�้ำ โดย TTCI
(ปี ๖๑-๖๕) ๑ ใน ๕๐

(ปี ๖๖-๗๐) ๑ ใน ๔๕

(ปี ๗๑-๗๕) ๑ ใน ๔๐

(ปี ๗๖-๘๐) ๑ ใน ๓๕

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI
(ปี ๖๑-๖๕) ๑ ใน ๑๑๐
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(ปี ๖๖-๗๐) ๑ ใน ๑๐๐

(ปี ๗๑-๗๕) ๑ ใน ๙๐

(ปี ๗๖-๘๐) ๑ ใน ๘๐

๘.

ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

สถานการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑

ที่มา : ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ผู ้ ป ระกอบการอั จ ฉริ ย ะ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิม่ มูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุม่ และสร้างเครือข่ายของผูป้ ระกอบการ
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวจ�ำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๕
ขยายตัวร้อยละ ๒๒

(ปี ๖๑-๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐) ขยายตัวร้อยละ ๒๕

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๓๖

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๓๐
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

(ปี ๗๖-๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพิ่มขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒
ขยายตัวร้อยละ ๑๔
ขยายตัวร้อยละ ๑๖

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความส�ำคัญกับ
การผลิตโดยใช้ตลาดน�ำที่ค�ำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส�ำหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนา
ตลาดในประเทศส�ำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส�ำหรับกลุ่มเฉพาะ
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แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
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มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศไทย IMD
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕

(ปี ๗๖-๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๕

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนนาดย่อมเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๒๕
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๒๕
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๓๐
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๓๐

การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
องค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ
และต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิชาการทัง้ ในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ร่วมกัน ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
อันดับที่ ๑๕
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๑๐

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๑๕.

ประเด็น พลังทางสังคม

สถานการณ์

ที่มา : http://www.socialprogress.org

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
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การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่างๆ รวมถึง
ภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท�ำ  และร่วมเป็นพลังส�ำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
และสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมที่เป็นยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือความมีน�้ำใจ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ปี ๖๑-๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖-๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้
และความพร้ อ มรองรั บ การเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ และสภาพแวดล้ อ ม
เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาให้กับประชากร
รุ่นอื่นๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕-๕๙ ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ�ำนวนประชากรอายุ ๒๕-๕๙ ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๑๕
ลดลงร้อยละ ๒๐
ลดลงร้อยละ ๒๕

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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๑๖.

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

สถานการณ์
ร้อยละอาชีพของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุด ปี ๒๕๖๐

ที่มา : ข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส�ำนักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลโดยส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

เป้าหมาย

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงของประเทศไทย
คะแนน
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การยกระดับ ศัก ยภาพการเป็นผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ
ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง
รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สินครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนและ
การใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต�่ำสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการรวมกลุม่ ในรูปแบบ
ที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและ
เครือข่าย เพือ่ ให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าทีเ่ ป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้าง
กระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่จ�ำเป็น
และการบริหารจัดการกลไกต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน
ร้อยละ ๔๐ ของปีฐาน
ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน
ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน

กลุ่มประชากรรายได้ต�่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ปี ๖๑-๖๕)
ร้อยละ ๕๕

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๔๕

(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๔๐
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๑๘.

ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

สถานการณ์

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑

ที่มา : Yale Center for Environmental Law&Policy

เป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
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การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิน่ ก�ำเนิด
โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการด�ำเนินการปราบปรามและป้องกัน การบุกรุกท�ำลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
๕๕ คะแนน
๖๐ คะแนน

(ปี ๖๑-๖๕)
๕๐ คะแนน

(ปี ๗๖-๘๐)
๖๕ คะแนน

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
(ปี ๖๑-๖๕)
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒
■ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๐
■ พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ ๒
■

(ปี ๖๖-๗๐)
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓
■ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๒
■ พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ ๓
■

(ปี ๗๑-๗๕)
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๔
■ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
■ พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ ๔
■

(ปี ๗๖-๘๐)
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๕
■ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
■ พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ ๕
■

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส�ำคัญ จัดให้มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่างๆ ควบคุมและยกเลิก
เครือ่ งมือประมงแบบท�ำลายล้าง ประกอบกับการดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ ที่
พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานสากล
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑-๖๕) ๗๐ คะแนน

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)
(ปี ๖๖-๗๐) ๗๒ คะแนน
(ปี ๗๑-๗๕) ๗๕ คะแนน

(ปี ๗๖-๘๐) ๗๗ คะแนน

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเป้าหมายและแนวทาง
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
ระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่าย
ข้อมูลในทุกภาคส่วน และด�ำเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย มุง่ เน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั ทัง้ ระบบ โดยค�ำนึงปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ลดลงอย่างน้อย
ลดลงอย่างน้อย
ลดลงอย่างน้อย
ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกติ
ร้อยละ ๑๕ จากกรณีปกติ
ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ
ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ

การจั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล เช่น ด้านดิน น�้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด
คุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำใต้ดินและแหล่งน�้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คุณภาพของน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำทะเล และแหล่งน�้ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
กับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่เป้าหมาย

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
๐.๘๑
๐.๘๙

(ปี ๖๑-๖๕)
๐.๗๔

(ปี ๗๖-๘๐)
๐.๙๕

การยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
(ปี ๖๑-๖๕)
ร้อยละ ๒๐
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ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๗๕)
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖-๘๐)
ร้อยละ ๒๐

