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บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 
2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ  
3) การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการฯ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยทุกหน่วยงาน
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แต่ละระดับ รวมทั้งนำนโยบายสำคัญ และสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทข อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มากำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด โดยมีแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการฯ จะเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว จะเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปสู ่การปฏิบัติที ่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
    การจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ดำเนินการตามข้ันตอนของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 

2563 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1.1 การมองเป้าหมายร่วมกัน 
  เพื ่อให้หน่วยงานทราบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที ่หน่วยงานมีภารกิจหน้าที ่ในการ

ขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องใน
เป้าหมายย่อยนั้น ซ่ึงนำไปสู่การคิด วิเคราะห์ร่วมกัน และจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการ 

1.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงการฯ  
เพื่อให้หน่วยงานทราบองค์ประกอบและปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการมารองรับการขับเคลื่อน  

การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และให้สามารถ
จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ปิดช่องว่างเชิงนโยบายและ    
ทำให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการฯ  
เพื่อให้ได้โครงการฯ ที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งควรได้รับการพิจารณาสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเป็นลำดับแรก 
โดยหน่วยงานจะต้องนำโครงการฯ ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินงาน และภารกิจหน้าที่ประจำอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายปี และดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
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1.4 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เป็นแผนที่ต้องระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่หน่วยงานวางแผนจะดำเนินการในแต่ละปี ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืน
ที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช้งบประมาณ ตามนัยของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
โดยส่วนราชการจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรจุโครงการฯ ร่วมกับ
โครงการ/การดำเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ ในแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี        
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของปีนั้น ๆ 

2. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.1 โครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 15 ส่วน
ราชการ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546, 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 3 กลุ่ม และกลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจตามกฎกระทรวง 
จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก ่
                1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. กรมการข้าว 
2. กรมประมง 
3. กรมปศุสัตว์ 
4. กรมวิชาการเกษตร 
5. กรมหม่อนไหม 

2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. กรมชลประทาน 
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์  ประกอบด้วย   
3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 
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3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) กลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ 
รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. การยางแห่งประเทศไทย 
2. องค์การสะพานปลา 
3. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

องค์การมหาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
3. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2.2 อำนาจหน้าที่และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนา

ระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิต
และสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 3.1 วิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

     “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” 

     3.2 พันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   3.2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
   3.2.2 พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
   3.2.3 วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต 
   3.2.4 บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3.2.5 ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
   3.2.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   3.2.7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.3 เป้าประสงค์  
3.3.1 เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  

เกษตรกรรม 
3.3.2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็น    
        ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
3.3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตาม   
       สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี      
       และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  
3.3.4 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.3.5 การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     3.4 เป้าหมาย  
3.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น  
3.4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
3.4.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 
3.4.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
3.4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
3.5.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  
       ร้อยละ 4.5 ต่อปี  
3.5.2 อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปี  
3.5.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  
3.5.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ       
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ์มีความ   
       เข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 47 (2) วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน 
      ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 32 (3) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1  
       และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 32   
3.5.5 ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,232,469 ครัวเรือน  

3.6 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา 28 แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร เน้นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์  การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร 
และชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกำเนิด สร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่น ตลอดจนสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก 

2) เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับ
ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหาร
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของเกษตรปลอดภัย 
และส่งเสริมด้านการขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่
ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3) เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนำไปสู่การผลิต
และขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพเชื่อมโยงไปสู่
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้มี
การนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ 

4) เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดัน  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  ตลอดจนให้ความสำคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 



6 
 

5) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุน
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที ่จะช่วยให้       
การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและ
การจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตร พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร และการอำนวยความสะดวก        
ทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร  

7) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการบนฐาน
ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือก
ของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว  

8) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตรของสถาบันเกษตรกร และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มี   
การขนถ่ายสินค้าเกษตร รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้รวบรวม กระจาย และขนถ่ายสินค้า
เกษตร ซึ ่งจะเป็นการเชื ่อมโยงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร 

9) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)      
ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์    
ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่
ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ    
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้กิจการของสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
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และพึ่งพาตนเองได้ สอนแนะการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร
จัดการ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามผลการจัดทำบัญชี 

10) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือสร้าง
มูลค่าผ่านคลัสเตอร์เกษตรที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งขยายผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื ่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน 
เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทยและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนา

พ้ืนที่โครงการหลวง ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยอบรม ให้ความรู้ สอนแนะการจัดทำบัญชี
ต้นทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการ สร้างทายาทเกษตรกร สำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
สอนแนะการจัดทำบัญชี และพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

 2) การรองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของเกษตรกรผู้สูงอายุ 
มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม     
ของเกษตรกรผู้สูงอายุเพ่ือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

 3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู ้ประกอบการธุรกิจ  ด้วยการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ    
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกร และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ 

 4) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที ่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  สนับสนุน        
การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน ด้วยการบริหารจัดการที่ดินทำ
กินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
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 1) การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร 
เชิงพื้นที่ระดับภาค เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจาย  
ทั่วทุกภูมิภาค โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพให้แก่เกษตรกรในทุกพ้ืนที่ให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐาน  
ที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ จัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยกำหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ 
ชนิดสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชเฉพาะถิ่น สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม  มีการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

 3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบ
กับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน 

 4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  ศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืช ปศุสัตว์ ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร สร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ผลกระทบและการเตือนภัย  

 5) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
และจัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

6) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ ่มน้ำทั ้งระบบเพื่อเพิ ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง     
น้ำท่วมการขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ  

 7) การเพิ ่มผลิตภาพของน้ำทั ้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู ้ค ุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ง
น้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และ
ปฏิบัติการทำฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเข่ือนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่
เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร    
แนวทางการพัฒนา 



9 
 

1) การพัฒนาบริการประชาชน พัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ เพื ่ออำนวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน 

2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ใน
ทุกมิต ิ

3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  
มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

4) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 

5) การพัฒนากฎหมาย พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของ
กฎหมายที่มีอยู ่ทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื ้อหา  
ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้พ้ืนฐาน รวมถึงปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
รายได้ ลดรายจ่าย และลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 



 

 
 

ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ช ีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตรก ับส ิ ่งแวดล้อม และม ีภาคร ัฐของประชาชนเพ ื ่อประชาชนและประโยชน์ส ่วนรวม  
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก) 
1.1.1 เป้าหมาย 

          1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
                 2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
       1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ ่ม  เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื ่อให้
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
    2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  
มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์
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จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้
สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
คำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
 3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร 
และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
 4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่
เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล  

1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     การพัฒนาการเกษตรของประเทศเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นทางที่มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต กลางทางที ่เป็นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ ่ม และปลายทางด้านการตลาดและ
อุตสาหกรรมขั้นสูง การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตร
คุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคต
ใหม่ที่สร้างรายได้สูง โดยอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง)  
   1.2.1 เป้าหมาย  
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   1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

    1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ 
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงที ่ผิดกฎหมาย การป้องกันและไขปัญหาแรงงานผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความสงบสุขให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ 

   1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
1.3.1 เป้าหมาย 

1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร
และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กำหนดนโยบายและ
กติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยง
กับฐานทรัพยากรของชุมชนเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภาคการเกษตร 
 2) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม สนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทำงาน 
และผู้สูงอายุ สนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดำเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายใน
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พื้นที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทำสิ่งที่
สร้างสรรค ์และการยกย่องให้คุณค่ากับการทำประโยชน์ร่วมกันเพ่ือส่วนรวม 
 3) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ 
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตาม  
แต่ละช่วงอายุ สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อน
วัยเกษียณ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีกิจกรรมทำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่ง
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ 

   1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เน้นการ

ปรับโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม เพ่ือให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที ่โดยพลิกฟ้ืนโครงสร้างทางสังคมควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่า และยกระดับเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตร สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
รวมทั้งเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และมีรายได้อย่างมั่นคง  

  1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง)  
 1.4.1 เป้าหมาย 

                1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืนมีสมดุล 
               2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
               3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ดี        
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู ่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลด       
ความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่
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สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น 
การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ    
เอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
  2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับ
การสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อำนาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้ เพ่ือความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการ
สร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
      4) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนา
ระบบจัดการน้ำ  ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน 
ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพ
และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 การพัฒนาการเกษตรในด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดิน น้ำ  

สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างสมดุล โดยยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
  1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

1.5.1 เป้าหมาย  
    1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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    3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1) ภาครัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ        
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง            
ส ่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ ่น และงานของรัฐอย่างอื ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี                
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง    
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ 
โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผล
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
  3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับ   
ที่เหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

     4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     5) บุคลากรภาคร ัฐเป ็นคนดีและเก่ง  ย ึดหลักคุณธรรม จร ิยธรรม มีจ ิตสำนึก                    
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ            
มีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ      
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่  ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ   
เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  

6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน  
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ         
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ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ
ภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที ่จำเป็น กฎหมาย            
กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จำเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
                  1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ปรับเปลี่ยนบทบาทของงองค์กร โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” มุ่งเน้นการปรับขนาดองค์กรที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับวัฒนธรรมการทำงาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น การยกร่าง
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ
นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา  

2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ  ในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด 23 ฉบับ 
เกี ่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 15 ฉบับ ได้แก่ (01) ความมั ่นคง  
(03) การเกษตร (หลัก) (05) การท่องเที่ยว (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (07) โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจ ิท ัล (08) ผ ู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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2.1.1 ประเด็น การเกษตร (หลัก) 
         1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
         1.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
         1.2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
         2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
          การพัฒนาด้านการเกษตรเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จะให้
ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดด
เด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนที่ การพัฒนาสินค้าเกษตร
และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็ง เป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
      3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
         3.1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
          3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
           (1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มี
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
           (2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
ชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
    (3) สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับ
สินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น 
การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือ
การส่งออกไปยังตลาดโลก     
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยการวางแผนการผลิต กำหนดชนิดสินค้า และพื้นที่การผลิต รวมถึงการบริหาร
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จัดการกลุ่มเกษตรกรและสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และขึ้น
ทะเบียนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สร้างตราสินค้าหรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การรับรองสินค้า และระบบตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
   3.2) เกษตรปลอดภัย 
          3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
          (1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและ
มั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 
          (2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการ
ของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที ่ยอมรับกับความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
          (3) ส ่งเสร ิมและสนับสนุนเกษตรกร ช ุมชน ท้องถิ ่น รวมถึง
ผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 
          (4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของ
ความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
          (5) สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตร
อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ  
        3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
          (1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
          (2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
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  3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
        การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้ความสำคัญกับการ         
วางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
มีคุณภาพ ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: 
GAP) และพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมการขยายตลาดการ
บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ๋ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
   3.3) เกษตรชีวภาพ 
          3.3.1) แนวทางการพัฒนา 
            (1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
            (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการ
ทำเกษตรกรรมยั่งยืน  ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลาย     
ทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบ      
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     (3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
        (4) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  
   3.3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      (1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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      (2) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกตำบลเพิ่มข้ึน 
   3.3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
         การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ เน้นการวางแผนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยกำหนดชนิดและพ้ืนที่การผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและสมุนไพรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่
สินค้าพรีเมี่ยม รวมถึงสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ชีวภาพ หรือผลิตปุ๋ย ตลอดจนมีการใช้ฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพและสมุนไพร  
   3.4) เกษตรแปรรูป 
          3.4.1) แนวทางการพัฒนา 
            (1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอด    
ห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
            (2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่า
ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสงูที่
มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
            (3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นว ัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิม
มูลค่าให้แก่สินค้า      
          (4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา    
          3.4.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
           สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
   3.4.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เน้นส่งเสริมการแปรรูป
ขั้นต้นและขั้นกลาง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าใน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมถึงให้ความสำคัญกับการผลิตวัตถุดิบที่ มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือ
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เชื ่อมโยงสู่กระบวนการแปรรูปขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขั้นสูง ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาด
และกระตุ้นความต้องการใช้และบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูง  
  3.5) เกษตรอัจฉริยะ 
     3.5.1) แนวทางการพัฒนา 
           (1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิตเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตร
ในร่ม และเกษตรแนวตั้ง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
     (2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้
ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
            (3) สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการ
ถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิง
มูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม  
          3.5.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    (1) สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
    (2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที ่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 
          3.5.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการ
นำงานวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ด้านกระบวนการผลิต เครื ่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ 
เทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างการรับรู้ เข้าถึง ใช้
ประโยชน์ และส่งเสริมขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนา Smart Farmer การเกษตรอัจฉริยะ 
การพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอัจฉริยะ การสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะและแปลงใหญ่เกษตร
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อัจฉริยะ การพัฒนาการแปรรูปและการตลาดเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
   3.6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
    3.6.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร 
อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร 
อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำ  
เพื ่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทาง
การเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่กา ร
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
    (2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน   
โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจาก
ภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการ   
ของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง
สินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 
    (3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร     
ทั ้งเรื ่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื ้นที่
เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย 
และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์     
และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ             
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย 
มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ 
รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 
     (4) ส่งเสริมการรวมกลุ ่มเกษตรกร เพื ่อสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและ
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ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มี
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์
จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 
    (5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร 
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง      
ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
    (6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั ้นตอนการตรวจสอบที่
รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 
     (7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร    
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร           
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และ
การสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการ
ของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอด
ห่วงโซ่การผลิต 
    (8) อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความ
รวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร 
เพ่ือลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อม
ของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
          3.6.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
           (1) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
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            (2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)     
ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
   3.6.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
           ระบบนิเวศการเกษตรถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญของการพัฒนา 
ภาคเกษตร เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร การสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการให้เกิดข้ึนในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ท้องถิ ่น และประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร  
โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์และยกระดับ
สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
หรือกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร 

2.1.2 ประเด็น ความม่ันคง (รอง) 
                   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
         ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
                   2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
         ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความมั่นคงทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาและสร้างความสงบสุขในด้านการประกอบอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้  
                   3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
        3.1) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
         3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
           (1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและ
ยกระดับวิธีการแก้ไขรวมทั้งให้มีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง  
           (2) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที ่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ให้มีความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงในมิติตา่ง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำ
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแก้ไข
และป้องกันปัญหา 
 3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
             (1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
            (2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
  3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       เน้นการบูรณาการนโยบายและการดำเนินการ ในภาพรวมร่วมกับ
ทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับภาคเกษตร ให้สามารถทำงาน
ประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทกำหนด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผล
ให้การบริหาร จัดการและการพัฒนาการเกษตรของประเทศ สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและ
ราบรื่น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.1.3 ประเด็น ท่องเที่ยว (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   1.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน 
   1.2) รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
     1.3) ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
   2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยสร้างความหลากหลายด้านท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เน้นการรักษา
จุดเด่นของภาคเกษตร ในด้านของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจน
ให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกร และชุมชน  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม   
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
    สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดก
โลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย        
เพื ่อนำมาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ ่านองค์ความรู ้ นว ัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ              
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เพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น         
การท่องเที ่ยวเชิงเกษตร การท่องเที ่ยวโดยชุมชน การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที ่ยวว ิถีพ ุทธ             
การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     การพัฒนาการเกษตรในด้านการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที ่ยววิถีเกษตร ยกระดับฟาร์มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรที ่มี         
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ สัญลักษณ์และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง    
เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นด้านการเกษตรและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเชื ่อมโยงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าระหว่างชุมชน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรทั้ง   
77 จังหวัด โดยเน้นการใช้แอปพลิเคชั่น หรือ Social Media เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้าง
การรับรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในชุมชน 

2.1.4 ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 
 2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การพัฒนาภาคเกษตรในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนที ่สำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ด ีข ึ ้น โดยเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ให้สอดรับกับการขับเคลื ่อน        
การยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน      
ทั ้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิต       
ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการ
ดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 
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3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตรของสถาบันเกษตรกร เช่น ตลาดกลาง ห้องเย็น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า
และด่านที่มีการขนถ่ายสินค้าเกษตร รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้รวบรวม กระจาย และ     
ขนถ่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา 
                2.1.5 ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (รอง)  
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่
โบราณคด ี   
   2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   พัฒนาพื้นที่การเกษตรในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กระจายอยู่ในทุก
ภาคของประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้เกษตรกรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที ่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
การกระจายความเจริญไปสู่พื ้นที ่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค โดยพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานทำต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจ
และสังคมของพ้ืนที่โดยรอบ 
     (2) จัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้
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ประโยชน์จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการจัดทำแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือ
การบริหารจัดการเชิงรุก บริหารจัดการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนา  
โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยพื้นที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
                     เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
                  3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
             กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมโดยพัฒนาการเกษตรใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
   3.2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
    3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
      (1) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และพื้นที่อนุรักษ์โดยกำหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้
เลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อัตลักษณ์และวิถีชีวิ ตพื้นถิ่นอย่าง
ยั่งยืน เป็นต้น 
      (2) กำหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ชนบทพ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม และจัดทำแผนผังความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ทาง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะสำหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
      (3) เพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ 
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
    3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      1) เมืองมีระบบจัดการสิ ่งแวดล้อมและมลพิษที ่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
        2) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม 
    3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      จัดทำแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก ส่งเสริมการทำการเกษ๖รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่  และการร่วมกับหน่วยงาน
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ในระดับพื้นที่ ในการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิม
และรักษาพ้ืนที่สีเขียว  

            2.1.6 ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากขึ้น 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   ผลักดันเกษตรกรและยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
เพ่ือสร้างรายได้ เป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการ  การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ  และการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ  
     (2) พัฒนาวิสาหกิจเริ ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด 
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย 
รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 
     (3) ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการ
รายใหญ ่ 
     (4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งใน
และต่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า  
เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและ  
โลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
           อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเพิ่มขึ้น  
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    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร) ให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้าง
ตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยการส่งเสริมกิจการของสถาบันเกษตรกรและสนับสนุน
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้กิจการของสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
สอนแนะการจัดทำบัญชี และการจัดทำงบการเงิน  

2.1.7 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ โดยสร้างมูลค่าผ่าน     
คลัสเตอร์เกษตรที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
    3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้
สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
     (2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรม
ท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดี
สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
                     การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ      
ภาคตะวันออก (ECC) เพ่ิมขึ้น 
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            3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
             การพ ัฒนาการเกษตรในเขตพ ัฒนาพ ิ เศษภาคตะว ันออก                
ให้ความสำคัญกับการยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การทำ
เกษตรแม่นยำสูง และการใช้ระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในการเพาะปลูก พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การตลาดและโลจิสติกส์การเกษตร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างช่องทางตลาดใหม่ผ่านระบบออนไลน์      
(E-Commerce) และระบบการประมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาคเกษตร และสร้างบรรยากาศเข้าธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ โดยการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ
ต้นแบบพร้อมขยายผล สนับสนุนและพัฒนาผู้วิจัยและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง  
   3.2) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
    3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
      (1) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก  
โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
      (2) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ
ยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์มในพ้ืนที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง  
      (3) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดามัน และพัฒนา
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
    3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
    3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เน้นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความได้เปรียบ    
ทางกายภาพและที่ตั ้งของพื ้นที่ เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าเกษตรและบริการ โดยเชื ่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนที่ 
   3.3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
    3.3.1) แนวทางการพัฒนา 
      (1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการ
ลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบ
เบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน 
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      (2) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการผลิต 
    3.3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น 
    3.3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
             การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเน้นการพัฒนา
ด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน โดยเน้น
พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้า
เกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทยและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้
มีความสะดวกและรวดเร็ว การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของด่านสินค้าเกษตรชายแดน รวมทั้ง
เฝ้าระวังการป้องกันลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
  2.1.8 ประเด็น พลังทางสังคม (รอง)  
    1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   การเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนในทุกระดับเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาผ่านการ
ระดมสรรพกำลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยการสร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความ
เข้าใจและยอมรบัถึงคุณค่าและความแตกต่างและสร้างเป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
            3.1) แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม 
     3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการนำ
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึด
หลักคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้  
รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลัง
ความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการ
บริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพ้ืนที่สาธารณะ 
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด 
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   (2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 
และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมทุกมิติตั ้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สามวัยในท้องถิ่น ได้แก ่เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคน
ที่จะเป็นแกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดำเนินงาน        

3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3.2) แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
    3.2.1) แนวทางการพัฒนา 

     เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติ
อย่างมีคุณภาพ โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และ
เป็นผู้สูงอายุที่มีกำลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได ้                                        

3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      1.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
       1.2 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
     3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การนำความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิต
ของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นำด้านการเกษตร เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี
และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม 
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2.1.9 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (รอง)  
    1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
                  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนให้ดีขึ้น 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อยกระดับสู่การเป็นผุ้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้  
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่างๆ ที่สอดคล้อง
และจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่
สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เน้นการเพิ่มพูน
องค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผ่านการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า เพ่ือยกระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้วยตนเอง 
   3.2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
         3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
      (1) สร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการ
รวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
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ตกกลับสู่สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาด
ออนไลน์และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ 
     (2) ส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคาที่สามารถช่วยให้
ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบกำกับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้
รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม ่ๆ ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน 
     (3) พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ ปรับระบบ
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดผลิตภาพของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 
    3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     1) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
     2) กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุด ร้อยละ 40 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
    3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
          ส่งเสริมการรวมกลุ ่มในรูปแบบที ่ม ีโครงสร้างกระจายรายได้  
ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิด
การจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้เกิดโครงสร้าง
กระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่จำเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลให้
คำแนะนำในการจัดการหนี้สิน 
  2.1.10 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน (รอง) 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    การพัฒนาการเกษตร ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
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     อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ       
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ          
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพ้ืนที่ ชนิดสัตว์ป่า และพืชเฉพาะถิ่น ป้องกัน
และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสำคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ ่นที่
เกี ่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทำงาน
บูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
     3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
       พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
     3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชเฉพาะถิ่น 
สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบ
นิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมการทำงาน
บูรณาการระหว่างภาคส่วนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
       3.2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

      3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
        (1) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ

โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สำคัญ จัดให้มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริม         
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่ มีความสำคัญต่อระบบ
นิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดย
คำนึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล  

    (2) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทำลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศเข้ามาทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้
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ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยง
ในทะเล ที ่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื ้นที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร  

  3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน 

    3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล เน้นการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบกับการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต
สัตว์น้ำให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เพาะขยายสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง การพัฒนาเขต
สัตว์น้ำชุมชน การควบคุมการทำการประมงทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำ การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงเพื่อใช้ประกอบการประเมิน
ศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง และฟื้นฟูสภาพพื้นท้องทะเล โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาดเล็ก (ปะการังเทียม)  
   3.3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
    3.3.1) แนวทางการพัฒนา 
      (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้าหมายและแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ดำเนินงานตามแนว
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ
คมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 
    3.3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
    3.3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การพัฒนาการเกษตรในด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เน้นการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตร และธุรกิจที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเพื ่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
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ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนามาตรการสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรและ
ธุรกิจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการตลาดสำหรับสินค้าคาร์บอนต่ำ 
   3.4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
    3.4.1) แนวทางการพัฒนา 
     (1) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเล
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม         
     (2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการ
บริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพ้ืนที่  
     (3) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกัด
การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
สำหรับการทำการเกษตรทุกประเภทเพื ่อป้องกันการปนเปื ้อนของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชใน
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล  
    3.4.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      คุณภาพอากาศ เสียง และความสั ่นสะเทือน อยู ่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 
    3.4.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      การพัฒนาการเกษตรในด้านการจ ัดการมลพิษที ่ม ีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล ให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู ้ และพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ มุ่งสู่การ
ทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุ
สัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การจัดการ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
  2.1.11 ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   1.1) ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพ่ิมข้ึน 
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   1.2) ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 
   1.3) แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มี
ระบบนิเวศท่ีดี 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร จึงให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การพัฒนาการจัดน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้ำเพ่ือการ
ผลิต การใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำเพ่ือ
การเกษตรของประเทศ  
      3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
           3.1) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ 
            3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
              (1) จัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้ง
ระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ใน
ปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
              (2) จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมืองชายฝั่ง ให้มี
ปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนและดำเนินการป้องกัน 
ฟ้ืนฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
(รวมลำน้ำ) ตามพ้ืนที่ที่กำหนด ตามความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ำ  
              (3) จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติ
ภัยจากน้ำในภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และ
น้ำท่วมพื้นที่ติดทะเล (coastal floods) ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจาก
น้ำตามหลักวิชาการ ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอัน
สั้น โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้ำ 
              (4) จัดการบริหารน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล  
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
              ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพ่ิมข้ึน         
                              3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
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           การพัฒนาการเกษตรในด้านพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ ่มน้ำทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อม
โทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ โดยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่ง
น้ำธรรมชาติในทุกมิติ รวมทั้งจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้
สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพ่ิมประสิทธิภาพ
แหล่งน้ำ ป้องกนัและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญ 
    3.2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล 
     3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
               (1) จัดการน้ำเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับการ
พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมี
ระบบดูแลน้ำภายในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตร
น้ำฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
               (2) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ำ โดยการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การใช้น้ำซ้ำ 
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมเพ่ิมการเก็บกักน้ำในพ้ืนที ่
    3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
              ระดับความม่ันคงด้านน้ำเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
    3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
          การพัฒนาการเกษตรในด้านการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ใน
การใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล  เน้นการพัฒนา  
เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งใน
และนอกเขตชลประทาน รวมถึงการปฏิบัติการทำฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในพ้ืนที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ 
แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     2.1.12 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
           1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
            1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
            1.2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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   ดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในมิติภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ และภารกิจพื ้นที่  โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ  
มีสมรรถนะสูง รวมถึงการมีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน โดยส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อเกษตรกรและประชาชน มีความมุ่งมั่น และมี
แรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค ์
    3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
             3.1) การพัฒนาบริการประชาชน 
              3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
                (1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการ
เชื ่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวก
รวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล      

(2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ ตั ้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า  มีความ
รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ออกแบบที ่เป็นสากล เพื ่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล              
เกิดประโยชน์สูงสุด        

(3) ปรับวิธีการทำงานจาก "การทำงานตามภารกิจที่กฎหมาย
กำหนด" เป็นการให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ" ปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบ
ดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มี
การพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการ
ดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ ์       

3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     สร้างความพร้อมในการให้บริการเกษตรกรและประชาชน พัฒนา
นวัตกรรมมาใช้ในการทำงานและพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของเกษตรกร ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 



42 
 

    3.2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
       3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
                (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัต ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที ่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการการให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ     

(2) การพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก สร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา    

(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย เน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง      

3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว 
              3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
            นำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื ่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีความโปร่งใสและ
คล่องตัว โดยนำภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของเกษตรกร ประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้เกษตรกร ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการขององค์กร 
    3.3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
       3.3.1) แนวทางการพัฒนา 
                (1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความ
เหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ  สร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐ
สามารถโยกย้ายและหมุนเวียน ได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ       

(3) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงาน
เพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการ
พัฒนาประเทศ    

(4) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     สร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
          2.1.13 ประเด็น การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
           1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   พัฒนาองค์กรใหม้ีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรในองค์กรให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมในการละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมทั้งมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง  
   3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
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    ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
      คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง     
    3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
        มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับ
บุคลากร เพ่ือให้ตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
   2.1.14 ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง)  
                    1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
            กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
           การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเกษตรกร เพื่อให้การปรับปรุ งและบังคับใช้กฎหมาย มีความ     
เป็นธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง  
   3.1 การพัฒนากฎหมาย 
                  3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
          พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
   3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
       กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
   3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที ่เกี ่ยวข้องให้มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและ      
ลดอุปสรรคที่มีให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
          2.1.15 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
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   มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
  2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาค
เกษตรและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
    3.1.1) แนวทางการพัฒนา 
     พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ ยงในการทำ
การเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต 
การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
    3.1.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
                                       วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
     

3.1.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
                              พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศและยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร 
      3.2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
       3.2.1) แนวทางการพัฒนา 
         ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
หรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ 
อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล 
      3.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
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       ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง  ๔ ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
      3.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

           การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน เน้นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและ
เทคโนโลยีฐาน รวมทั้งส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่น สนับสนุน
งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านพืช สัตว์ และเทคโนโลยีทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สินค้าเกษตรจากผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร สนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยที่ดีที่สุดสู่กลุ่มเป้าหมายให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร และการนำปัญหาการผลิต
สินค้าเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่สู่การวิจัยและพัฒนา  
   3.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
     3.3.1) แนวทางการพัฒนา 
       สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้  
รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม มีประเด็นการวิจัย      
ที่สำคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ระบบสวัสดิการเกษตรกร และการแก้ปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 
             3.3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
               คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม         
      3.3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที ่เป็นเครื ่องมือในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือ
รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล  การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนา
แรงงานภาคการเกษตร และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม  
      3.4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
    3.4.1) แนวทางการพัฒนา 
     1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทาง
บก ทางน้ำและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ 
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                 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก 
     3) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งใช้
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิง
พ้ืนที ่ระบบน้ำชุมชนและเกษตร 
    3.4.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น       
                    3.4.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
                เน้นประเด็นสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทาง
การเกษตร และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก 
ทางน้ำและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือน
กระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 
      3.5) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
     3.5.1) แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนี
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 
     2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบ
และวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
     3) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน 
     3.5.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
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     1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
                2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน       3.5.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     พัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิม
จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบ 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
                   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้างนโยบายและกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตร
ของโลก และเกื ้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป้าหมายหลัก 5 ประการ 
ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
(3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและ (5) การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยภายใต้
เป้าหมายหลักในแต่ละด้าน ได้มีการกำหนด “หมุดหมายการพัฒนา” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศ
ไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย โดยมีหมุดหมายที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำนวน 11 หมุดหมาย ได้แก่ (01) ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (02) 
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน (05) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที ่สำคัญของภูมิภาค (06)  ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน (07) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ (08) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน (09) ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (10) ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (12) ไทยมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (13) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  

 



49 
 

3. แผนระดับที่ 3 
3.1 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ  BCG  

พ.ศ. 2564 - 2570  
มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้ 5 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมนุเวียน ซึ่งมี
ศักยภาพจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท จากฐานความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพ (Nature) วัฒนธรรม (Culture) และความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ (Nurture) ภายใต้กลไก 
จตุภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และวัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องในทุกยุทธศาสตร์ 

3.2 นโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล
จะดำเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี 
และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทย 
มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก  12 ด้าน 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลักที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที ่ 6 การพัฒนาพื้นที ่เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10  
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  นโยบายหลักที่ 11 
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม  
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2) นโยบายเร่งด่วน 10 เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหา 
ในการดำรงชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจ นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม นโยบายเร่งด่วนที่ 5 ยกระดับศักยภาพแรงงาน นโยบายเร่งด่วนที่ 6 
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจำ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และนโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

3.3 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้มี

ความยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
           1) ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการประสาน
ความร ่วมม ือก ับกระทรวงพาณ ิชย ์  กระทรวงอ ุตสาหกรรม สภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Lazada Shopee Alibaba สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาดให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อ
กับผู้ขายเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรทั้งผลผลิตและสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุนชน 
ที่เชื่อมโยงกับตลาดชุมชนหรือตลาดเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือด้านการตลาดที่สำคัญ ได้แก่ 

1.1) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การสร้างกลไกความร่วมมือให้เกิดการบูรณา
การอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ให้เกิดการขับเคลื่อน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ผ่านคณะทำงานร่วมของทั้ง 2 กระทรวง โดยการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ได้แก่  (1) การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) จัดทำ 
Dashboard สินค้าเกษตร (2) การสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยคัดเลือก 
กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มนำร่องในการออกแบบจัดทำแพลตฟอร์มกลาง 
(3) การสร้างความเชื่อมั ่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ และ  
(4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  

1.2) ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และ
มะเขือเทศ ร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินงานที่เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
เป็นแปลงใหญ่ ด้วยกระบวนการจัดการที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สนับสนุน แผนการ
ตลาดที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการรับซื้อ ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมาย คือ 
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พื้นที่เกษตรกรรมที่ผลิตสินค้าตามเป้าหมายของอุตสาหกรรมที่ห่างจากแหล่งรับซื้อผลผลิตในรัศมีไม่เกิน 100 
กิโลเมตร เพื่อลดภาระต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ 

1.3) การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสและการรับรู้ความต้องการ
ของตลาด โดยการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำร้านค้าออนไลน์
ให ้ก ับส ินค ้าเกษตร ด ้วยการประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่านช ่องทางต ่ าง ๆ พ ัฒนาระบบเพ ื ่ อตอบสนอง  
ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาต่อยอดระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การใช้งานของ
เกษตรกร เช่น การ Live จำหน่ายสินค้าทาง Facebook รวมถึงการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บและขนส่งสินค้า 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนากลไก เพื่อเพ่ิม 
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 2) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึง
การตลาด  

  2.1) พัฒนาศูนย์เรียนรู ้การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการรวมกลุ่ม  

  2.2) พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม 
รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยงการทํางานกับศูนย์เรียนรู้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับสู่การทําเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแบบ
แม่นยํา (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ 

2.3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู ้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู ้ให้บริการทางการเกษตร 
(Agricultural Service Providers : ASP) เพื ่อยกระดับการให้บริการทางการเกษตร และเป็นช่องทาง 
การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร 

 3) ยุทธศาสตร์ 3’S คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความย่ังยืนของภาคการเกษตร  

      3.1) Safety เน ้นส ินค ้าเกษตรและอาหารของไทยม ีความปลอดภ ัย เช ื ่อมั่น 
ในระบบที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และมั่นใจว่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ผลิตด้วยความปลอดภัยทั้งระบบ เพ่ือ
ผู้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  

 3.2) Security เน้น 4 ด้าน  ได้แก่ (1)  Food Security ไทยเป็นผู ้ส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอ และสามารถผลิตเลี้ยง
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คนทั่วโลกได้ โดยมีตัวอย่างสินค้าดาวเด่นของไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ สินค้าประมง (2) Health 
Security ไทยมีมาตรการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคที่เข้มงวด (3) Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และพืช รวมทั้งศัตรูพืช การนำแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบ Realtime สำหรับโรค African Swine Fever (ASF) และ (4) Farmer Security 
เน้นการเสริมสร้างเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart 
Farmer, Young Smart Farmer เพ่ือให้ภาคเกษตรมีความม่ันคง  

 3.3) Sustainability ระบบการทำเกษตรของไทยเน้นความยั ่งย ืน  เช ่น เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการนำเทคโนโลยีฝนหลวงมาใช้ประโยชน์ มีการจัดสิทธิ์ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของดิน การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning) เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
รวมถึงการขับเคลื่อนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular - 
Green Economy : BCG Economy) และ SDGs ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร 

 4) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
  4.1) การบูรณาการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารและสนับสนุนข้อมูลที่ดีแก่เกษตรกรสำหรับการตัดสินใจที่
ถ ูกต ้องและเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบศักยภาพพื ้นที่  โดยบูรณาการจ ัดทำระบบแผนที ่ เกษตร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สำหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ที่สำคัญ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้
เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้
ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาด และทรัพยากร และครอบคลุมพื้นที่ท้ัง 77 จังหวัด เพ่ือบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร นำไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความ
ต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

  4.2) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาการเกษตร การนำจุดแข็งหรือ
ศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เช่น ความร่วมมือด้าน
การตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงด้านการตลาดให้มีความหลากหลาย ใช้ในการซื้อขายได้จริง   

 5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นภูมิคุ ้มกัน และสร้างความมั ่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการ 
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ผ ่าน 
กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและพ่ึงพาตนเองได้ 
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  3.4 แผนปฏิบัติการด้าน...ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1) แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 
2) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
3) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
4) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570  
5) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566 - 2570  
6) แผนปฏิบัต ิการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

ระยะ 20 ปี   
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs) แห่งสหประชาชาติ 

  องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development 
agenda) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573) ซึ่งครอบคลุม 3 
เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 
2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) แห่งสหประชาชาติ จำนวน 9 เป้าหมาย ได้แก่  

1. เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (หลัก) 

1.1 เป้าหมายย่อย 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มยากจน 
และกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอ
ตลอดทั้งปี  

1.2 เป้าหมายย่อย 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ
สารอาหาร ของหญิงวัยรุ ่น หญิงตั ้งครรภ์ และให้นมบุตร และผู ้สูงอายุ  ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุ
เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันว่าด้วยภาวะเตี้ย แคระแกร็น และผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  

1.3 เป้าหมายย่อย 2.3 เพิ ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู ้ผลิตอาหารรายเล็ก 
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 
โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาส
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม  

1.4 เป้าหมายย่อย 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน และดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ 
เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว 
ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง  

1.5 เป้าหมายย่อย 2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์
ในไร่นา และที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ รวมถึงให้มีธนาคารพืช และเมล็ดพันธุ์ที่มีการ
จัดการที ่ดีและมีความหลากหลาย ทั ้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์
ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ  
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1.6 เป้าหมายย่อย 2.a เพิ่มการลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารเชื้อ
พันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

1.7 เป้าหมายย่อย 2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตร
โลก รวมถึงการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการ เพื่อการส่งออกทุก
แบบทีใ่ห้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติ ของรอบการพัฒนาโดฮา  

1.8 เป้าหมายย่อย 2.c ใช้มาตรการเพื่อสร้างหลักประกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาด
อนุพันธ์ สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาด รวมถึงข้อมูล
คลังสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์เพ่ือจำกัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง 

2. เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุก
คนในทุกช่วงวัย  

2.1 เป้าหมายย่อย 3.9 จำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ 
และการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดินให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573 โดยประเทศไทยมีการนำเข้า
สารเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การนำเข้า
สารตั้งต้นการผลิต การนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการทำลายกากของเสียจากการใช้งาน อีกท้ังยังตรวจพบ
สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งในดิน น้ำ และตะกอน โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรจำนวน
มากที่ขาดความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่มีต่อสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค 
ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษและการปนเปื้อนของสารเคมีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จ้างงาน เต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่า สำาหรับทุกคน  

3.1 เป้าหมายย่อย 8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร มีความยั่งยืนตามบริบท
ของประเทศ 

3.2 เป้าหมายย่อย 8.2 พัฒนาเศรษฐกิจให้มีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และการผลิตที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น  

3.3 เป้าหมายย่อย 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ 
การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการความสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และให้การสนับสนุนการ
รวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน  

3.4 เป้าหมายย่อย 8.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
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4. เปา้หมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน  
4.1 เป้าหมายย่อย 12.3 ลดขยะอาหารของโลกในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่ง และ

ลดการสูญเสียอาหารตลอดกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว โดย
ลดปริมาณการสูญเสียผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการสูญเสียหลังการเกบ็เกี่ยว 
เพ่ือส่งเสริมความมัน่คงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรในระบบการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5. เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

5.1 เป้าหมายย่อย 14.4 ให้กำกับการทำการประมงอย่างมีประสิทธิผล และยุติการประมง 
เกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และแนวปฏิบัติด้านการ
ประมงที่เป็นไปในทางทำลาย รวมทั้งดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการ ที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพื ่อจะฟื้นฟูมวลสัตว์น้ำ (Fish Stock) อย่างน้อยที ่สุดให้อยู ่ในระดับผลผลิตสูงสุดที ่ยั ่งยืน (Maximum 
Sustainable Yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้นภายในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้  

5.2 เป้าหมายย่อย 14.6 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงบางรูปแบบที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกิน
ขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และ
ระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ และแตกต่างที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการ
อุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก  

5.3 เป้าหมายย่อย 14.7 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว  

5.4 เป้าหมายย่อย 14.b จัดให้ชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 
6. เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน ในส่วนของต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน  และฟื้นฟู
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

6.1 เป้าหมายย่อย 15.3 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูท่ีดินและดินที่เสื่อมโทรม 
รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะ
บรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน  
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. ภาพรวม 

1.1 วิสัยทัศน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” 

1.2 พันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 1.2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
 1.2.2 พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
         1.2.3 วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต 
  1.2.4 บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2.5 ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 1.2.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 1.2.7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.3 เป้าประสงค์  
1.3.1 เกษตรกรกินดีอยู ่ดี มีทักษะ มีความเชี ่ยวชาญ และมีความมั ่นคงในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
1.3.2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
1.3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่  

1.3.4 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.3.5 การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.4 เป้าหมาย  
1.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน  
1.4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
1.4.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มข้ึน 
1.4.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
1.4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล 
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1.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
1.5.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4.5 ต่อปี  
1.5.2 อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปี 
1.5.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
1.5.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 
อย่างน้อยร้อยละ 47 (2) วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 
32 (3) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 32     

1.5.5 ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,232,469 ครัวเรือน  

1.6 ประเด็นการพัฒนา 
1.6.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร  
1.6.2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
1.6.3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร 
1.6.4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร    
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1. เป้าหมาย 
1) ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านประมง  
2) เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1) สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100  
2) การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100 
3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเกษตร 

(1)  สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร โดยใช้หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเอง เน้น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่
การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และวิถีชีวิต โดยยึดความต้องการ
ของเกษตรกรผ่านการทำประชาคม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้้ ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนความรู้้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตการเกษตร การแปรรูป การตลาด และติดตามวิเคราะห์์ แก้ปัญหา 
ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดตั้งธนาคารเกษตร ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร การสร้างแปลงเกษตรต้นแบบ และเสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่เกษตรกร 

(2)  บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ โดยดำเนินงานตามนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน เกษตรกร กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และ
กลุ่มต่าง ๆ ของคนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการทำงานในพื้นที่ให้เกิดความเป็น
เอกภาพและมีการบูรณาการงานในพื้นที่  

(3)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การโจมตี 
ทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง 

(4)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) โดยยึดหลักการบริหารจัดการประมง

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร 
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ตามมาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับการประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาการทำประมงของประเทศไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงและกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงด้านแรงงาน โดยร่วมมือ
กับประชาคมโลกในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเล และนำพาการประมงของประเทศและโลกไปสู่คว าม
ยั่งยืน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารให้แก่ประชากรของโลก 

(5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการตรวจสอบเรือประมง
และแรงงานในภาคประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองแรงงานประมงผ่านระบบการออกหนังสือคน
ประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความ
เชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมง  

(6)  บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา IUU Fishing โดยดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ลดอุปสรรคในธุรกิจ
ประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการ
ประมงขององค์กรระหว่างประเทศ และนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย โดยฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษา
ทร ัพยากรทางการประมงและทร ัพยากรทางทะเลให ้ม ีความสมบูรณ์อย ่างต ่อเน ื ่อง และฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  
1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กป.) 
2) โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง (กป.) 
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1. เป้าหมาย 

1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 
7) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
8) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน  
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 
10) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง 
11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
12)   อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น  

2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ  

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
2) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ผ่านการตรวจรับรองตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตร

อินทรีย์ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
3) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและ

เครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี  
4) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม ้เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี  
5) มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
7) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 

สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
8) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี  
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
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10) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
11)   วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 
12) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ณ ราคาประจำปี เพ่ิมข้ึน 3.5 ต่อปี  

3. แนวทางการพัฒนา 
1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

(1)  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยกำหนดชนิดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นและพื ้นที ่การผลิต จัดทำแผนการผลิตสินค้า  
การบริหารจัดการพื้นที่ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการผลิ ต 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ ่นออกสู ่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล  
ตลอดจนรวบรวม อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

(2)  ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เพิ่มทักษะเพื่อยกระดับการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ ข้าว ผลไม้เมืองร้อน หม่อนไหม/ผ้าไหมไทย ปศุสัตว์ 
สัตว์น้ำ และอื่น ๆ การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและสร้างเครือข่าย การพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพ
กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

(3)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) และขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การรับรองสินค้า และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย พัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนใช้
ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ   

(4)  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสินค้า จัดทำฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ราคา แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดเฉพาะ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และจัดแสดงงานสินค้า ตลอดจนสร้างการรับรู้ความเข้าใจด้าน
โภชนาการของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

2) เกษตรปลอดภัย 
(1)  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที ่มีคุณภาพและเหมาะสม  

การจัดการพ้ืนที่ สภาพดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
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(2)  วางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร
และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่และวนเกษตร เป็นต้น เพื ่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้นของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความ
ปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน   

(3)  พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบัน
ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   

(4)  ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้การรับรองมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิน น้ำ พื้นที่ที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานรัฐในการตรวจรับรองมาตรฐานให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
ทันเวลา และเข้าถึงง่าย เพื่อเร่งผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานตาม
ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

(5)  ส่งเสริมการผลิตและขยายผลระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 
รวมทั ้งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ว ิถีชาวบ้าน เพื ่อต่อยอดสู ่เกษตรอินทรีย์เช ิงพาณิชย์ ควบคู่  
กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ เริ่มจากการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ การตรวจรับรองและการแปรรูป จนถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์  

(6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร 
และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล  

(7)  สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัย เพื่อสุขภาวะ
และโภชนาการที่เหมาะสม การสร้างตราสินค้าและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย   

3) เกษตรชีวภาพ 
(1)  วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยกำหนดชนิดและพื้นที่การผลิต 

ที่เหมาะสม สำรวจอนุรักษ์ รวบรวมพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนำไปสู่การผลิตและขยายผล  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

(2)  ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดระบบการจัดการของเสียจาก
ฟาร์มเกษตร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือกและเมล็ด มูลสัตว์ กลับมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ชีวภาพ หรือผลิตเป็นปุ ๋ย เพื ่อใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

(3)  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม  
ในแต่ละพื้นที่  โดยมีปริมาณสารสกัดเพียงพอและปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สมุนไพรแปรรูป ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพร  
เพ่ือการปศุสัตว์ 

(4)  ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ สนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจ (เชิงพาณิชย์) ให้เข็มแข็งและยั่งยืน โดยนำทรัพยากร
ชีวภาพในท้องถิ่นหรือชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สนับสนุนแหล่งเงินทุน
สำหรับการดำเนินการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ  

(5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ อาทิ อาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และพลังงานชีวภาพ 
รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าพรี่เมี่ยมและการสร้างตราสินค้า ตลอดจนมีการใช้ฐานจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม   

(6)  ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค  
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

4) เกษตรแปรรูป 
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ  

เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

(2) ส่งเสริมการแปรรูปขั้นต้นและขั้นกลาง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป เพ่ือสร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าใน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้น
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สูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมข้ันสูง  

(3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการหลังการ
เก็บเก่ียวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ระบบติดตาม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ แก่สินค้า 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแปรรูป อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปและทดแทนแรงงานคน   

(4) ส่งเสริมและกระตุ ้นความต้องการใช้และบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูง ส่งเสริม  
การสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายตลาด
แปรรูปและจับคู่ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

5) เกษตรอัจฉริยะ 
(1)  สนับสนุนการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ด้านกระบวนการผลิตและการพัฒนา

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและ  
เข้าสู่สังคมสูงอายุ  

(2)  สนับสนุนการจัดทำแปลง/โรงเรือนสาธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อม
ในการรับองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแปลง/โรงเรือนสาธิตในท้องถิ่น โดยหน่วยงานรัฐทำหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยง และอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและ
การจัดการฟาร์ม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 

(3)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงองค์ความรู้ด้าน
การผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer/Young Smart Farmer/Start up ด้านการทำเกษตรอัจฉริยะ 

(4)  สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่
ระดับการผลิตที ่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั ้นพื ้นฐานจนถึงขั ้นสูงสุดตามศักยภาพของเกษตรกร  
การถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ ควบคู่
กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
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สินค้าที ่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการผลิต เพิ ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม การแปรรูปสินค้าเกษตรอัจฉริยะ รวมถึง
การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ และการสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี/การ
ให้บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agricultural Service Provider) 

(5)  พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการตลาดอัจฉริยะ จัดสร้างแพลตฟอร์ม
ตลาด online offline การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ การประชาสัมพันธ์ จัดการแสดง
สินค้า และส่งค่านิยมในการบริโภคสินค้าในประเทศ 

6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
(1)  เพิ ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน

ทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู ่การบริหารจัดการพื ้นที่
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  

(2)  สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตร
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการ 
ให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง
การมีมาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง  
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

(3)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้า
เกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา  
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพ
ราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
มั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารใน
ภาวะวิกฤต ระบบการประกันภัยและการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและ
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ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

(4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื ่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ให้ดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ เพ่ือให้
เกิดการกระจายผลประโยชน์ในห่วงโซ่มูลค่าที่นำไปสู่ความยั่งยืน และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการกำกับดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ จากการ
รวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

(5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน 
รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที ่รองรับกับบริบทการเปลี ่ยนแปลงที ่อาจจะเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

(6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีข้ันตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

(7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการ
ใช้สื ่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั ้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า  
การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตรา
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค  
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต  

(8) อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายใน
การทำธุรกรรมทางการค้า รวมทั ้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส ์การเกษตร ภายในฟาร์มและกิจกรรม 
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุน ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า 
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ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน 

7) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ยกระดับฟาร์มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ สัญลักษณ์และความเป็นอัตลักษณ์ของ  
แต่ละแห่ง เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นด้านการเกษตรและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยง 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าระหว่างชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้าง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถี
เกษตรทั้ง 77 จังหวัด โดยเน้นการใช้แอปพลิเคชั่น หรือ Social Media เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในชุมชน  

8) โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
(1)  สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร

ของสถาบันเกษตรกร เช่น ตลาดกลาง ห้องเย็น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อมและเพียงพอ 
ต่อการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มีการขนถ่ายสินค้า
เกษตร รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู ้รวบรวม กระจาย และขนถ่ายสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็น 
การเชื่อมโยงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ นำไปสู่การลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกและ
นำเข้าสินค้าเกษตร  

(2)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับ  
การเคลื่อนย้ายข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา ซึ่งเป็นการ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค  

(3)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร ให้สอดรับกับ 
การขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น และมีการดำเนินกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการ
ลดต้นทุนเพ่ิมผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

9) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)  
ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 

สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ให้เป็น “ผู้ประกอบการ
ยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์
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จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ  
โดยการส่งเสริมกิจการของสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนความรู้เกี ่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้กิจการของ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ สอนการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลทาง
บัญชีในการบริหารจัดการ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามผลการจัดทำบัญชี  

10) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10.1) การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(1)  ยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วย
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อสร้างมูลค่าผ่านคลัสเตอร์เกษตร 
ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
สมัยใหม่ เช่น การทำเกษตรแม่นยำสูง และการใช้ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในการเพาะปลูก  

(2)  ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการตลาด โดยวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และการตลาด พัฒนโครงสร้างพื้นฐานการตลาดและ  
โลจิสติกส์การเกษตร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างช่องทางตลาดใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce) และ
ระบบการประมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  

(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเกษตร และสร้างบรรยากาศเข้าธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ 
โดยการพัฒนาเกษตรกรสู ่เกษตรกรอัจฉริยะต้นแบบพร้อมขยายผล สนับสนุนและพัฒนาผู ้วิจัยและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง สนับสนุนการต่อยอดมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าเกษตร รวมถึงสนับสนุนการประกันความเสี่ยงและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

10.2) การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
    พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์  

ทางทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกร 
รายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

10.3) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวก 

ในการผ่านแดน โดยเน้นพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพใน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทยและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร  
ที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของด่านสินค้า
เกษตรชายแดน รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
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4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  

 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (กข. กสส. มม. กสก.) 
 2) โครงการยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่ 
              เป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ปศ.)  
 3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่)   
              (กข. กป. ตส.) 
 4)  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข. กป. ปศ. มม. วก. กสส. สศก.) 
 5) โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร (กสก.)  
 6) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (สศก.)  
 7) โครงการจัดทำฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (พด.) 
 8) โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (กยท.)  
 9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ) (วก. กสส.)  
 10) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข. กป. สศก.) 
 11) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.) 
 12) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กป.) 
 13) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข. วก. สศก.) 
 14) โครงการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือให้บริการทางเกษตรอัจฉริยะ (ASP) (กสก.) 
 15) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร (กข.) 
 16) โครงการส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีมูลค่าสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (กป.)  
 17) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พด. สศก. กสส.) 
 18) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) (ตส.) 
 19) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย (สศก.) 
 20) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร     
                  (กสก. พด.) 
 21) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) 
 22) โครงการการจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที ่ดิน  
                เพ่ือกำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ (พด.) 
 23) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข85 และ กข87 เพ่ือทดแทนพืชอาหารสัตว์ (กข.) 
 24) โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตทุเรียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยใช้ 
               นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (วก.) 
 25) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม (สศก.) 
 26) โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการด้านการประมง (กป.) 
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 27) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำพรมแดน (กป.) 
 28) โครงการยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ในชุมชน (ปศ.) 
 29) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) 
 30) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.) 
 31) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (กสส. ตส.) 
 32) โครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก (ตส.) 
 33) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม (มม.) 
 34) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (กป.) 
 35) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพ่ือเป็นต้นแบบในการ  
               บริหารจัดการ (กสส.)  
 36) โครงการการพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วย 
               ระบบการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ EEC  (วก.) 
 37) โครงการ “เขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic    
               Corridor of Rubber Innovation Special Economic: SECri)” (กยท.)  
 38) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่มีศักยภาพในภาคใต้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                แข่งขัน (สวก.) 
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1. เป้าหมาย 
1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
2) เกษตรกรสูงวัยมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2) เกษตรกรสูงวัยที่ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพ และนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3) 3.1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 45,000 รายต่อปี 
    3.2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 60,000 รายต่อปี 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

(1)  มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ 
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมการดำเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยอบรม ให้ความรู้ สอนแนะการจัดทำ
บัญชีต้นทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนที่โครงการฯ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์แก่เกษตรกร พัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการ สร้างทายาทเกษตรกร สำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
สอนแนะการจัดทำบัญชี และพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการได้รับน้ำ  

(2) การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่น ๆ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการในพระราชดำริและการให้บริการทางสังคม ให้กับเกษตรกร
และประชาชน รวมทั้งจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่โครงการฯ  

(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสืบสาน รักษา และต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง  

2) การรองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก 
เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนำความรู้ ประสบการณ์ และ

ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของเกษตรกรผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและ
ต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้สูงอายุเพ่ือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3   สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร 
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สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื ่อให้เกษตรกรผู ้ส ูงอายุมีสุขภาพกายที ่แข็งแรง สุขภาพจิตที ่ดี  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและ
บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับ
ชว่งวัยอ่ืน ๆ 

3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผ ู้ประกอบการธุรกิจ 
(1)  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง 

ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน ด้วยการ
ส่งเสริม พัฒนา และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร อาทิ ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และการทำปศุสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกร สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร    

(2)  สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาด
ศัตรูพืช ราคาผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งความรู ้และจุดสาธิตการเรียนรู้ ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์  
การอบรม ให้ความรู ้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที ่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร  
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  

(3)  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 
และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต และการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สร้างพ้ืนฐานในการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และหม่อนไหม  

4) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
(1)  สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีที ่ดินทำกิน  

ด้วยการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ตรวจสอบที่ดิน ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์บริการประชาชน และปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน  

(2)  พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ยกระดับสหกรณ์ 
สู่ความเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของสหกรณ์ ด้วยการสร้างนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และ
การเก็บรักษา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหาร  
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ความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยเพ่ิมศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร  

(3) พัฒนาระบบตลาด ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร 
77 จังหวัด และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ  

(4) ปรับโครงสร้างหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
หนี้กองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งหนี้นอกระบบ เพื่อป้องกัน
การสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกร จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินและการถูก
ฟ้องร้องดำเนินคดีของเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการลดภาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรให้ได้มีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบ
อาชีพ ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน  

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2565 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงในขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง 
    และชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (สวพส.)  
2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กข. มม.) 
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กป. ตส.) 
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ปศ.)  
5) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (กสส.) 
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1. เป้าหมาย 
1) ลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร 
2) การบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างทั่วถึง 

2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1) ลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร จำนวน 294,000 ไร่  
2) 2.1) ปริมาตรเก็บกักน้ำเพ่ิมข้ึน จำนวน 411 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.2) พ้ืนที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 669,424 ไร่ 
2.3) พ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการ จำนวน 27.58 ล้านไร่ 
2.4) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน 554,933 ไร่ 

 2.5) ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,550 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ 

1.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับภาค เพื่อสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่เกษตรกรในทุกพื ้นที ่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื ่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม เพื ่อเป็นรากฐานที่มั ่นคงและสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่ประเทศ อาทิ  
การกำหนดพื้นที่ระดับภาคให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูง การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล     

1.2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
 จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยกำหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผังต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมตาม
แผนผังภูมินิเวศสามารถดำเนินการได้ อาทิ การกำหนดพื้นที่การใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อวางผังเมือง
เกษตรสีเขียว เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย และการกำหนดพื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่  

2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(1)  อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 



77 
 

ชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชเฉพาะถิ่น สร้างระบบฐานข้อมูล
และธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมการทำงานบูรณาการระหว่าง
ภาคส่วนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

(2)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการ
เพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจำกัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม  

3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร

ประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการประมงอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  การ
ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เพาะขยายสัตว์น้ำที่เสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ การฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง การพัฒนาเขตสัตว์น้ำชุมชน การควบคุมการทำการประมงทางทะเล
และชายฝั่ง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะ
ทรัพยากรและการประมงเพื่อใช้ประกอบการประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง และฟื้นฟูสภาพ
พ้ืนท้องทะเล โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียม)  

4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(1)  รวมรวบ พัฒนา และสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อสร้าง  

ความตระหนักรู้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคีการพัฒนาในทุกระดับ และส่งเสริม
การวิจัยร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร นักวิชาการ และภาคเอกชน เพื ่อศึกษาผลกระทบของการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืช ปศุสัตว์ ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร สร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ผลกระทบและการเตือนภัย  

(2)  เพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกร 
สถาบันเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพัฒนามาตรการสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรและธุรกิจ 

(3)  สร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการตลาดสำหรับสินค้าคาร์บอนต่ำ  
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5) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

(1)  ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ มุ่งสู ่การทำ
การเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้กับเกษตรกร 
รณรงค์ให้ความรู ้เกี ่ยวกับการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ ๋ยหมัก เพื ่อทดแทนการเผาในพื้นที ่ และ  
การปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10 และ PM2.5) รวมทั้งการเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า 

(2)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
และการสาธารณสุข โดยไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน  

(3) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกัดการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับการทำ
การเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับการทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ
ใต้ดิน แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ  

6) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ 
(1)  อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ 

โดยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื ้นที ่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
โดยศึกษา สำรวจ และประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบ สำหรับแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลาย
ของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม พร้อมวางแผนแนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

(2)  พัฒนา เพิ ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเส ีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสีย  
จากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที ่เศรษฐกิจ ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที ่ชลประทานเดิม  
โดยดำเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 

(3)  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติในทุกมิติ โดยการเฝ้า
ระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต ด้วยการสำรวจ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์ และ
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำวิกฤติ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชน  

(4)  จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญ ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัย
พิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พ้ืนที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง 
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และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าน
การเกษตร โดยการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ประกาศ และแจ้งเตือนภัยหน่วยงานใน
พ้ืนที่ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา 

7) การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

(1)  พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ
เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการ
ชลประทานขนาดกลาง และรวมถึงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท เช่น ก่อสร้างฝาย 
อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำ เป็นต้น การปรับปรุงงานชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ ระบายน้ำ
ในพื้นที่ชลประทานเดิม การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งบำรุงรักษางานชลประทาน  
เพ่ือส่งน้ำระบายน้ำให้พ้ืนที่เพาะปลูก 

(2)  ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะ  
ภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพ้ืนที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง และปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร  

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 

 1) โครงการดัดแปรสภาพอากาศ (ฝล.) 
 2) โครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ปี 2567 (ชป.) 
 3) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน  
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส.ป.ก.) 
 4) โครงการพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลอย่างยั่งยืน (กป.) 
 5) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล (กป.) 
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1. เป้าหมาย 

1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศภาคเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ  

มีความคล่องตัว 
3) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
4) กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
5) งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 

2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนร้อยละ 90 
2) ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0   
    ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100  
4) ร้อยละของจำนวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ร้อยละ 70 
5) สัดส่วนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรท่ีมีการนำไปใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัย 

ที่แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาบริการประชาชน 

(1)  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ 
และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้า  
การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

(2)  พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลด
ข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3)  ปรับวิธีการทำงาน จาก "การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด" เป็น "การให้บริการที ่ให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการ" ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร 
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ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ 
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก  
ทันสถานการณ์  

2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(1)  พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง"

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2)  กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที ่ต ั ้งอยู ่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบ  
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื ่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที ่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  

(3)  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั ้งนี ้ เพื ่อมุ ่งไปสู่  
ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์
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ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างคุณค่าในการทำงาน 

3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้
มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี ่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเล ือก การแต่ งตั้ ง  
เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว  

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
อย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก
สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน  
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการ
แทรกแซงและการใช้ด ุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้ก ับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ 
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว  
ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

(3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ 
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพ่ือให้
บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื ่อประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
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รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการคุ ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที ่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติ 
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

(2)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐาน 
ที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการ
การทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนใน
การร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั ่นที ่มีอยู ่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ ้มครอง  
ผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส    

5) การพัฒนากฎหมาย 
(1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อ

การพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่  
ทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที ่เป ็นประโยชน์  
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื ้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื ่อรองรับ  
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับ
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บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

(2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั ้นตอน เพื ่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนา
ประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
(6.1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

 พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร 
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การ
พัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

(6.2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
     พัฒนาองค์ความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน รวมทั้งส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่น สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานด้านพืช สัตว์ แล ะ
เทคโนโลยีทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรจากผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้แก่เกษตรกร สนับสนุนการนำผลงานวิจัยที่ดีที่สุดสู่กลุ่มเป้าหมายให้นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาการเกษตร และการนำปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่สู่การวิจัยและพัฒนา  

(6.3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสังคม 
สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม

ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย และการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ระบบ
สวัสดิการเกษตรกร และการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร    
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(6.4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
(1)  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล 
เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งกำเนิดของพันธุ์ไม้ 
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล  

(2)  ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การ
กัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 

(3)  พัฒนาการจัดการสิ ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื ่อส่งเสริมภาคการผลิตทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากฟาร์ม การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย 
และของเสียอันตราย การนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

(4)  พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพ้ืนที่ 
ระบบน้ำชุมชนและเกษตร 

(5)  พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง อาทิ การผลิตไฟฟ้าชีวมวล การผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร   

(6.5) ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัย



86 
 

ภายใต้สังกัดต่างๆ เพ่ือทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถทำหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร เทคโนโลยี
เกษตรชีวภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

(2) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  
1) โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (สป.กษ.) 
2) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์        
   (ePhyto) ผ่านระบบ NSW (วก.)  
3) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์ 

              พิเศษในประเทศไทย (Thailand Medical and Functional Food valley) (สวก.) 
 4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้านพันธุกรรมเพ่ือการผลิตเนื้อคุณภาพสูง     
              ภายใต้โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค (ปศ.)  
 5) โครงการ การผลิต monoclonal antibody ต่อ Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านม 
              อักเสบในโคนม (ปศ.)  
 6) โครงการ การพัฒนาชุดสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma evansi จากตัวอย่างเลือด 
               แห้งบนกระดาษ (ปศ.)  
 7) การพัฒนาศักยภาพกำลังคนในสาขาขาดแคลนและเร่งด่วน สู่การเป็นผู้มีความสามารถโดดเด่น 
              ด้านการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรของประเทศ (Agricultural Outstanding Researchers) (สวก.)  
 8) การส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ 
              ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหรือภาค 
              บริการ (Agri-Talent Mobility) (สวก.)  
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ส่วนท่ี 5

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางการเกษตร                      1,085.9956 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาค

เกษตร
                   49,960.7657 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่า

เทียมทางสังคมเกษตร
                     4,269.4764 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
                 221,662.2546 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ

งานวิจัยด้านการเกษตร
                   10,171.9255 

รวม                 287,150.4178 

ประเด็นการพัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

 2567 (ล้านบาท)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางการเกษตร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
1) ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านประมง 1) สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเน่ืองจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100  
2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 2) การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100

3) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�
1,085.9956  

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางการเกษตร

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร์

15.0000 กสก. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการอุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ตรวจจับภัย
คุกคามและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
1 ระบบ และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

9.0000 สป.กษ. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง  *

42.0000       กป. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย *

806.4000     กป. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการบริหารจัดการการทรัพยากรประมง
และกําหนดมาตรการ

29.1600       กป. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 12.1230 พด. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์8.3000 พด. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี 31.0000 วก. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากข้ึน

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 20.5280 กสก. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากข้ึน

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 21.8920 กข. ด้านท่ี 1 ความม่ันคง� (01) ความม่ันคง�� 2.�การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคง�

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากข้ึน

แนวทางการพัฒนา�

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ (X) หน่วยงาน�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

 *  โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น� 2) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

3) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

4) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น�

5) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น� 5) มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ต่อปี

7) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น�

8) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น�� 8) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 

9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมขึ้น� 9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี

10) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง� 10) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สําคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

1.�เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น�� โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น

13.5000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างชุมชนต้นแบบทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเพ่ือประโยชน์เชิง
พาณิชย์

1.4000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น *

109.0100 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น

0.5000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

12.5600 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการการตลาดนําการผลิตด้านสินค้าหม่อน
ไหม

             3.8000 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น *

608.983 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น

4.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น (ข้าว) *

36.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

7) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสําคัญ (ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเน้ือ ไก่เน้ือ 
ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

12) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ราคาประจําปี เพ่ิมขึ้น 3.5 ต่อปี

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�

1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สําคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ต่อปี

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น

12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น��

6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น�

3) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และ
สินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

4) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ อาหาร เครื่องด่ืม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและ
ผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น

80.2000 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณค่าและนําเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์นํ้าผ้ึงที่
เป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น *

0.6100 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น (สินค้าสัตว์นํ้า)

33.0000 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินบริเวณชายฝ่ังทะเล

0.5000 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ *

20.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น � 030101�สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

2. เกษตรปลอดภัย� โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

35.5450 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 155.8600 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพผลไม้ส่งออกไปจีน * 16.9244 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของแม่นํ้าโขง

14.5101 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

ผลผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 225.5991 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (กิจกรรม
ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)

47.0000 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

32.0000 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 10.4225 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 30.0000 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 93.4580 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 80.0000 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร *

266.0550 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือน
เกษตรกรรมย่ังยืน

28.6000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

อํานวยการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืน 0.5000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม
ย่ังยืนของประเทศ

4.5000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
เพ่ือใช้ในการจัดทํายุทธศาสตร์

2.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 1.7000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตร
ผสมผสาน)

26.1360 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (ส่งเสริม
เกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่)

55.2300 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 7.3012 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

0.3000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย *

22.0600 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
 *

0.3000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 10.4780 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 
(เกษตรทฤษฎีใหม่) *

11.7157 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตร
อินทรีย์) *

2.3573 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตร
ผสมผสาน)

5.0375 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565



93

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 38.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 5.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร *

3.8000 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน * 75.6280 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
 *

191.469 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 221.2000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 554.8835 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร

26.9800 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

จัดทําฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้า
เกษตรปลอดภัย *

3.0000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 124.3500 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

4.8750 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
 *

636.6200 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตร
อินทรีย์) *

36.2300 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตรทฤษฎี
ใหม่)

101.8300 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตร
ผสมผสาน)

47.1500 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
 *
(โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์)

1,009.5800       กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

25.6200 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการพัฒนาฟาร์มไบโอซีเคียวริต้ีปลอดโรค 169.1800 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเพ่ือการตลาดสัตว์นํ้าในประเทศ

            82.5600 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

จัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP

             1.3640 กยท. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
 *

            20.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและ
อาหาร

1.9800 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและ
อาหาร

35.8000 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและ
อาหาร

35.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและ
อาหาร

30.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

โครงการส่งเสริมการทําสวนยางตามมาตรฐาน
การจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน *

            44.8680 กยท. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 2. เกษตรปลอดภัย� 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

3. เกษตรชีวภาพ� โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปร
รูปสู่เชิงพาณิชย์

31.6680 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

45.0000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ * 58.2260 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการการพัฒนานวัตกรรมชีวภาพเพ่ือธุรกิจ
การผลิตเห็ดแบบครบวงจรและเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตในเชิงพ้ืนที่

13.8000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
(กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูป
ที่ดิน)

- ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
จากสมุนไพรและพันธุกรรมท้องถิ่นในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

22.2000 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 193.1201 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

34.9615 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
(สมุนไพร)

17.7900 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 1.2000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร *

5.7023 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 9.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร *

10.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยวเพ่ือความย่ังยืน

172.0940 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 82.0957 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 28.7577 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

113.8764 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร *

75.0300            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร *             10.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรของสถาบันเกษตรกร

            10.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG *

115.9156 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030301  สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการยกระดับชุมชนนําร่องพัฒนาการผลิตบุก
ไข่เชิงอุตสาหกรรม

0.7100 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030302 วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกตําบล
เพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            80.8118 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030302 วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกตําบล
เพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

15.6000 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 3. เกษตรชีวภาพ� 030302 วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกตําบล
เพ่ิมขึ้น

4. เกษตรแปรรูป� โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเข้าสู่ระบบการ
ผลิต

5.0000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 50.0560 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเข้าสู่ระบบการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร

0.7000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 12.1500 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 20.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการแปร
รูปข้าว

50.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 98.2173 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร * 14.2800 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการ
ประมง

265.7900 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเล้ียงปลาดุก
เพ่ือการแปรรูป

29.4000 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตร

50.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 4. เกษตรแปรรูป� 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

5. เกษตรอัจฉริยะ� โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตร
อัจฉริยะ *

5.0000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 54.1126 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือให้บริการทาง
เกษตรอัจฉริยะ (ASP) *

29.4371 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation Center : AIC)

18.7200 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร *

541.2900 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตร
อัจฉริยะ *

157.5980 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 607.4250 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 265.1356 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะใน
สหกรณ์ภาคการเกษตร

10.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร

5.3173 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น

โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรร่วมกันของชุมชน

13.7571 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น

โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตร
อ้จฉริยะ *

0.4000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น

โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 34.2500 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์นํ้าจืดโดย
ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

50.1500            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 5. เกษตรอัจฉริยะ� 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

โครงการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการผลิตข้าว 85.5400 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map)

23.3200 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 40.4320 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพ่ือลดการสูญเสีย

9.6500 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม

26.0000            วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต
ทุเรียนภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดย
ใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ *

9.511 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการเกษตร

145.2527 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร

118.826 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

7.4680 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 3.0515 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 50.0000 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการวิจัยพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร

0.6000 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

รายการบุคลากรภาครัฐ 876.1239 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

รายการบุคลากรภาครัฐ 3676.1418 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ

1617.2155 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1800.3879 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map)

265.4440 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน
สําหรับสินค้าเกษตร

75.4316 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร *

2.0650 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 174.8405 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร

55.4260 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพ่ิมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

165.6133 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้า
ในระดับไร่นา

6.2411 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร

          115.0472 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)

206.3793 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

บํารุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร) ของ สป.กษ.

1.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้าน
การเกษตรต่างประเทศ

20.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ 20.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 5.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

กิจกรรมจ่ายค่าบํารุงสมาชิกองค์การระหว่าง
ประเทศ

65.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการจ้างดําเนินการผลิตและเผยแพร่การ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ผ่านส่ือมวลชนเพ่ือสร้างการรับรู้

52.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
(MOAC Contact Center) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

4.0000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการติดตามและประเมินผลการส่ือสารและ
การรับรู้ของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่
การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง *

64.8000 สป.กษ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการการสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจ Big 
Data ของ กษ.

3.0000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ * 3.0000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map)

20.7574 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร

15.8880 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตร เพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม *

28.0000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานติดตามและ
ประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

6.1830 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) สินค้าเกษตรที่สําคัญ

4.3290 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการจัดทําสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

42.0144 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 3.7476 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภาคเกษตร

18.7437 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนลด
ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสําหรับเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0.4000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การติดตามประเมินผลโครงการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

0.3000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การติดตามประเมินผลโครงการขับเคล่ือน
การเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง

0.3900 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร 122.3931 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 367.0009 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2.0000 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565



101

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาฎรจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map)

1.2233 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 0.3840 มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 27.3084 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) *

4.1453 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 10.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงาการเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ของศูนย์ข้าวชุมชน

270.9000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 583.3400 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมการเปล่ียนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1080.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข85 และ 
กข87 เพ่ือทดแทนพืชอาหารสัตว์ ปี 2567 *

239.5000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการ
ระบาดศัตรูข้าว

29.8350 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการเยียวยาชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ 3531.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการผลผลิตการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าว 45.0000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 1179.5880 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1138.7177 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 ผลผลิตฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

152.3040 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

          281.2746 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

 ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและนํ้าได้รับการพัฒนา 2099.5561 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ * 155.5633 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

408.0000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

บริหารจัดการดินและนํ้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า 97.3380 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ 469.9770 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล 17.3900 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมมูลค่าที่ดินเพ่ือการเกษตร 13.2549 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0

132.0251 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 852.8000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก 
เพ่ือถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

71.9569 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

บริหารจัดการพ้ืนที่เขตเกษตรกรรม (ชั้นดี 
ศักยภาพสูง ศักยภาพตํ่า) เพ่ือป้องกันและลด
ความเส่ือมโทรมของดิน

485.0000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
(อ้อย ข้าว มันสําปะหลัง ฯลฯ)

240.0000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การจัดทําฐานข้อมูล (Base line) ความสมดุล
ของการจัดการทรัพยากรที่ดินเพ่ือกําหนด
มาตรการจัดการดินเส่ือมโทรมในระดับพ้ืนที่ *

31.7000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วย BCG
 Model ให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน

67.3750 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร *

             5.0000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม

40.8220 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร

821.4893 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ 
(National Agriculture Big Data Center)

32.0598 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 41.8000 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map)

190.0000 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ใน
ชุมชน *

            56.1400 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์        2,622.9474 ปศ. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri -
 map)

            39.9000 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่             66.9500 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพ่ือลดการสูญเสีย

3.6800              กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์นํ้าในชุมชน 9.1900 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง *
(โครงการพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเล้ียง
สัตว์นํ้าในทะเลอย่างย่ังยืนและโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงทะเล)

849.2000          กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านประมงนํ้าจืด 1,336.1800        กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนประมงพ้ืนบ้าน
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

43.6200            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนารูปแบบโครงสร้างตัวเรือประมง
และเทคโนโลยีเครื่องมือประมงเพ่ือนําไปสู่ความ
ย่ังยืนของการทําการประมง

15.7500            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงตามมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถด้านการแข่งขัน

11.7700            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปลาฉลามและกระเบน

11.0300            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการยกระดับผลผลิตสัตว์นํ้าเพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารในแหล่งนํ้าชุมชน

19.2900            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการส่งออก             22.5800 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาด้านการประมงในพ้ืนที่แม่นํ้าโขง
อย่างย่ังยืน

            22.3500 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งเสริม
สัตว์นํ้าสวยงามและพรรณไม้นํ้า

15.1600            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 349.5400          กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 57.3800            กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่น 
(200,000 ไร่/ปี)

       5,904.4060 กยท. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ              1.7438 อตก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย 3.8309              อตก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good 
Productions Good Sales)

             5.1630 อตก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
คุณภาพสูง  - 

อตก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ *              6.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน             32.1200 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน *

          170.8441 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 477.9344 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการตรวจสอบความถูกต้องในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก *

18.75 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพ้ืนฐาน              2.0484 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

3.0145 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร * 61.1669 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1340 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 13.6700 ตส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

1.0000 มกอช. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

   * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
ประมง

116.7400 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง การ
พัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สําหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้
ประกอบกิจการยาง

14.0000 กยท. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร *

200.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร * 150.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

7. ท่องเที่ยวเกษตรเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม�

โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 85.9090 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(05) การท่องเที่ยว� 1.�การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม�

050101 รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 12.6175 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(05) การท่องเที่ยว� 1.�การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม�

050101 รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีข้าว 
วิถีไทย

33.5000 กข. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(05) การท่องเที่ยว� 1.�การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม�

050101 รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้าน
หม่อนไหม *

5.9750             มม. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(05) การท่องเที่ยว� 1.�การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม�

050101 รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้น

8. โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตปฏิรูป
ที่ดิน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคม

428.3328 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(07) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์�และดิจิทัล�

1.�โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์�

070101  ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศลดลง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตปฏิรูป
ที่ดิน กิจกรรมก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างใหม่

263.0200 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(07) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์�และดิจิทัล�

1.�โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์�

070101  ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศลดลง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพ่ือลดการสูญเสีย *

2.1716 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของ
ไทยผ่านเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน

6.4000 สศก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(03) การเกษตร� 6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร�

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น� แผนย่อย�

     49,960.7657 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�งบประมาณ 

(ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและการ
ขนส่งของสหกรณ์เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการ

46.0000 กสส. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(07) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์�และดิจิทัล�

1.�โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์�

070101  ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศลดลง

9. การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) 
ให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ�

โครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร

9.4113 กสก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(08) ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่�

1.�การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ�

080101 การขยายตัวของ
วิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น

10. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ�

โครงการการพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผล
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังด้วย
ระบบการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ *

6.3981              วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 1.การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก�

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมขึ้น

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตทุเรียนด้วย
เทคโนโลยี Smart Sensors และ IoTs Platform

13.4168            วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 1.การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก�

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมขึ้น

เพ่ิมผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3.5000 พด. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 1.การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก�

090102 การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

โครงการสินค้าประมงในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

30.7900 กป. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 1.การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก�

090102 การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่มี
ศักยภาพในภาคใต้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน *

150.0000 สวก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 1.การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก�

090201 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

โครงการขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ *

1,638.0690        กยท. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 2. การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

090202 การลงทุนในพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ิมขึ้น

โครงการพัฒนาด่านตรวจพืชเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

22.0000 วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 3. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

090301 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพ่ิมขึ้น

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรการสุขอนามัยพืช
เส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน

21.0827            วก. ด้าน�2�การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน�

(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ� 3. การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

090302 การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 1) เกษตรกรเป้าหมายท่ีน้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2) เกษตรกรสูงวัยมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 2) เกษตรกรสูงวัยท่ีผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพและนําไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มข้ึน 3.1)  เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทําประโยชน์ในท่ีดิน จํานวน 45,000 รายต่อปี

3.2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จํานวน 60,000 รายต่อปี

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 
1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม�

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

70.0946 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 12.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ
ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตร

5.0000 สป.กษ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

อํานวยการขับเคล่ือนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

19.0000 สป.กษ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของ กษ.

            0.3000 สป.กษ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการพระราชดําริ

            4.7484 สศก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนบนพื้นท่ีสูงใน
ขับเคล่ือนการพัฒนาตนเองและ
ชุมชนบนพื้นท่ีสูงอย่างย่ังยืน *

288.0078 สวพส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
การพัฒนาบนพื้นท่ีสูงและการ
ให้บริการสังคม

114.1851 สวพส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 119.6114 สวพส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

16.4810 มม. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการเสริมสร้างการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน

57.7844 ตส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

15.8023 ตส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร 3.4036 ตส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

2.0000 มกอช. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความม่ันคง
และย่ังยืนในพื้นท่ีโครงการหลวง

216.3500 กข. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/โครงการหลวง

76.9727 กข. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

พัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 179.5440 พด. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

ส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

223.8619 พด. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 281.7872 ปศ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 3.9941 ปศ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

55.0539 วก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

41.9000 กป. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 3.4100 กป. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

52.0500 กป. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 15.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

20.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การเสริมสร้างทุนทางสังคม� 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

2. การรองรับสังคม
เกษตรสูงวัยเชิงรุก�

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย

23.2535 กสก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 2.�การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก� 150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ี
ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง

3. การยกระดับ
ศักยภาพของเกษตรกร
รายย่อยให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

28.3000 วก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร

28.3000 วก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
 (Smart Farmer)

31.3244 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการความร่วมมือกับประเทศ
ญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาชนเกษตรใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน (JAEC)

0.1240 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

68.2776 สศก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการติดตามประเมินผลภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

3.9080 สศก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

5.0000 มม. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
 (Smart Farmer) *

25.0000 มม. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

29.8509 ตส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

11.6424 พด. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร

9.8542 ปศ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

27.6851 ปศ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(15) พลังทางสังคม� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
 (Smart Farmer)

7.7893 ปศ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานทรัพยากรอย่างย่ังยืนสําหรับ
เกษตรกรรายย่อย

220.0000 ปศ. ด้าน 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
 *

2.0997 ปศ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)

1.6800 กป. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการประมงส่งเสริมอาชีพ 52.0500 กป. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากิน *

9.6600 กป. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 1.�การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ�

160101 ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน

4. การสร้างสภาพ 
แวดล้อมและกลไกท่ี
ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเงินกองทุน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อ
พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน

40.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตร

5.5000 มม. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินเกษตร *

6.8569 ตส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(smart farmer) *

41.8600 กข. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสําหรับสินค้าเกษตร

35.5220 กข. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร

30.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
สถาบันเกษตรกรและสมาชิก *

35.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160201  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565



113

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการวางผังชุมชนในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน

1.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดหาท่ีดินของรัฐเพื่อนํามา
ดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน (ท่ีดินรัฐ และ
ท่ีดินเอกชน)

4.8000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการการจําแนกการใช้ประโยชน์
ท่ีดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/
ภาพถ่ายดาวเทียม

3.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงแผนท่ีท้ายพระราช
กฤษฎีกาและปักหลักแนวเขตปฏิรูป
ท่ีดินให้เป็นไปตามการปรับปรุงแนว
เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One
 Map)

40.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงแปลงท่ีดิน การ
จัดทําสารบบท่ีดิน และการจําแนก
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

5.6540 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการสํารวจพื้นท่ีคงค้างการจัด
ท่ีดิน (ปิดพื้นท่ีคงเหลือ)

12.7200 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 200.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการการศึกษาศักยภาพพื้นท่ีใน
เขตปฏิรูปท่ีดินภายใต้บริบทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อ
การพัฒนารายได้กองทุนการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

1.2500 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการตรวจสอบท่ีดินในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน

40.0000 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินและเกษตรกร

1.0000            ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ภาวะเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน

0.1400 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม
ย่ังยืนในพื้นท่ีจัดท่ีดินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน

17.678 ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน

352.0000 สป.กษ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร

750.0000 สป.กษ. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร

1.0000 สศก. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย�

    4,269.4764 

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�

แผนแม่บทฯ�(Y)�
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
หน่วยงาน�

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร

98.3540 พด. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น 5.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

57.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม�

(16) เศรษฐกิจฐานราก� 2.�การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก�

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ภายในปี 2570)
1) ลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร 1) ลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร จํานวน 294,000 ไร่  
2) การบริหารจัดการนํ้าภาคเกษตรอย่างท่ัวถึง 2.1)�ปริมาตรเก็บกักนํ้าเพิ่มขึ้น จํานวน�379 ล้านลูกบาศก์เมตร�

2.2)�พื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จํานวน�2,263,418 ไร่�
2.3)�พื้นท่ีชลประทานท่ีได้รับการบริหารจัดการ จํานวน�27.51 ล้านไร่�
2.4)�พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น จํานวน�475,762 ไร่�
2.5)�ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน�1,550�ล้านลูกบาศก์เมตร�

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    221,662.2546 
2. การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว�

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครอง
และการใช้ประโยชน์ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง
และกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบ่ี เพ่ือ
ยกระดับสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียว

3.3622 วก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว�

180101�การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน

โครงการยกระดับการใช้ประโยชน์ทาง
การค้าอย่างยั่งยืนของพืชอนุรักษ์กล้วยไม้
รองเท้านารีเหลืองกระบ่ี

0.5970 วก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว�

180101�การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน

โครงการออกแบบวางผังแปลงท่ีดินเพ่ือการ
พัฒนาเกษตรกรรมภายใต้ความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญ่ีปุ่น สําหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน (Japan Thailand Economic 
Partnership Agreement - JTEPA)

0.0200 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว�

180101�การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตปฏิรูปท่ีดิน กิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอนํ้า

16.5000 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว�

180101�การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา BCG Model 296.6400 กป. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว�

180201�ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมข้ึน

3. การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล�

โครงการบริหารจัดการประมงนอกน่านนํ้า 39.8000 กป. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

2. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล�

180201�ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมข้ึน

โครงการบริหารจัดการประมงในน่านนํ้า          1,061.4900 กป. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

2. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล�

180201�ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมข้ึน

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    221,662.2546 

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�

4. การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศ�

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานในเขตปฏิรูปท่ีดิน

25.3000 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

3. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ�

180301�การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง

โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ
การยางแห่งประเทศไทย

20.0000 กยท. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

3. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ�

180301�การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง

5. การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล�

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร

             95.5211 กสก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

4. การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล�

180402�คุณภาพอากาศเสียง และ
ความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัสดุพืช
และเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตร
เขตปฏิรูปท่ีดิน

              9.7300 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

4. การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล�

180402�คุณภาพอากาศเสียง และ
ความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

             44.0000 พด. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

4. การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล�

180402�คุณภาพอากาศเสียง และ
ความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

ลดหมอกควันในไร่อ้อยโดยใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร

             20.0000 พด. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

4. การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล�

180402�คุณภาพอากาศเสียง และ
ความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

โครงการจัดการสารเคมีในภาคเกษตรท้ัง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

0.1200 วก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน�

4. การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล�

180403�การจัดการขยะมูลฝอย มูล
ฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย สารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนของประเทศไทย

6. การพัฒนาการจัดการนํ้า
เชิงลุ่มนํ้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงด้านนํ้าของ
ประเทศ�

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และนํ้า

           199.7493 พด. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

1.�การพัฒนาการจัดการนํ้า
เชิงลุ่มนํ้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงด้านนํ้าของ
ประเทศ�

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัย
ด้านนํ้าเพ่ิมข้ึน

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากนํ้า        46,386.1021 ชป. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

1.�การพัฒนาการจัดการนํ้า
เชิงลุ่มนํ้าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงด้านนํ้าของ
ประเทศ�

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัย
ด้านนํ้าเพ่ิมข้ึน
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    221,662.2546 

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน� ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�
แผนแม่บทฯ�(Y)�

แนวทางการพัฒนา� โครงการ�(X)�

โครงการฝายชะลอนํ้าแบบช่ัวคราวสําหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของแหล่งนํ้าในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน *

11.5656 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แม่นํ้าลําคลองและแหล่งนํ้า
ธรรมชาติท่ัวประเทศ

190301 แม่นํ้าลําคลองและแหล่งนํ้า
ธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพท่ีดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

7. การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้า
ท้ังระบบ ในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้นํ้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน กิจกรรมพัฒนาแหล่งนํ้า

           245.7825 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

2.�การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้า
ท้ังระบบ�ในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด�รู้คุณค่า�และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล�

190202  ระดับความมั่นคงดํ้านนํ้าเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

โครงการดัดแปรสภาพอากาศ * 690.6913 ฝล. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

2.�การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้า
ท้ังระบบ�ในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด�รู้คุณค่า�และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล�

190202  ระดับความมั่นคงดํ้านนํ้าเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

ผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝน
หลวงและบริการด้านการบิน

4,201.3227 ฝล. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

2.�การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้า
ท้ังระบบ�ในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด�รู้คุณค่า�และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล�

190202  ระดับความมั่นคงดํ้านนํ้าเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

โครงการจัดหาอากาศยานสําหรับการ
ปฏิบัติการฝนหลวง

         2,587.2971 ฝล. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

2.�การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้า
ท้ังระบบ�ในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด�รู้คุณค่า�และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล�

190202  ระดับความมั่นคงดํ้านนํ้าเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

โครงการบริหารจัดการนํ้า พัฒนาแหล่งนํ้า
และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน ปี 2567 *

165,706.6637 ชป. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม�

(19)�การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ�

2.�การเพ่ิมผลิตภาพของนํ้า
ท้ังระบบ�ในการใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด�รู้คุณค่า�และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
นํ้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล�

190202  ระดับความมั่นคงดํ้านนํ้าเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
1) ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องนําข้อมูลสารสนเทศภาคเกษตรไปใช้ประโยชน์� 1) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนําไปใช้ในการขับเคล่ือนร้อยละ 90�

3) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต� 3) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน�ITA�(85�คะแนนขึ้นไป)�ร้อยละ�100��

4) ร้อยละของจํานวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 70�

5) งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนําไปใช้ประโยชน์�

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 
1. การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 38.6316 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์บริการประชาชนแบบ One Stop 
Service

80.8500 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการเกษตรกร
และประชาชน

0.2100 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบการสนทนาโต้ตอบแบบอัตโนมัติ 
(chat bot) เพื่อให้ข้อมูลการช่วยเหลือแก่เกษตรกร

2.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0.1000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้
ชุมนุมที่เดือดร้อนจากปัญหาด้านการเกษตร

1.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ *

20.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ส.
ป.ก. สู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมพัฒนาแนวทางการ
ให้บริการของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ด้วยนวัตกรรม

0.0000 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการด้านการนํานวัตกรรมและงานบริการดิจิทัล
เพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์การดิจิทัล

3.9500 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประมง

91.4800 กป. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1 Digital Home)

30.0000 กสส. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

1.�การพัฒนาบริการ
ประชาชน�

200101 งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

2. การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

โครงการจัดตั้งอาคารศูนย์กลางอํานวยการบริหาร
จัดการและพัฒนาการผลิตการตลาดข้าวของไทย

400.0000 กข. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

2) ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  
   ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว�

4) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ�

5) สัดส่วนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนําไปใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยที่แล้วเสร็จ�ไม่น้อยกว่าร้อยละ�
30�

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการเพิ่มศักยภาพภาพการบริหารจัดการการผลิต
ข้าวแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

300.0000 กข. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปล่ียน
ข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) 
ผ่านระบบ NSW *

3.0000 วก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปล่ียน
ข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) 
ผ่านระบบ NSW

3.0000 วก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ ส.ป.ก.

- ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของ ส.ป.ก.

- ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานโครงสร้างและการ
บริหารกรอบ

- ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ส.
ป.ก. สู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมยกระดับการ
ให้บริการของ ส.ป.ก. สู่ความเป็นเลิศ

- ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการปฏิรูปที่ดินและสร้างการ
รับรู้งานนโยบายและงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1145 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการด้านการบูรณาการเช่ือมโยงและบริหารจัดการ
ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล

3.0000 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการ
เป็นองค์การดิจิทัล

1.3800 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในการดําเนินงานการปฏิรูปที่ดินของ 
ส.ป.ก.

0.5000 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP)

0.5745 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการพัมนาบุคลากรสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

29.2839 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลกลางของ สป.กษ. 
(Enterprise Database Center)

50.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง (Control
 Tower)

10.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

87.1200 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

กิจกรรมการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

87.1200 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา

- สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการจัดทํา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

0.0500 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0.1250 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสําคัญ 21.2100 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสําคัญ 21.2100 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
 กษ.

3.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตร 609.4000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค 130.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการบูรณาการข้อมูลการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหารงานระดับพื้นที่

20.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 84.3926 สวพส. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

รายการบุคลากรภาครัฐ 5,959.1271       ชป. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ 198.1210 กข. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

2.8400 กป. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานสําคัญด้านดิจิทัล

16.4700 กป. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และความร่วมมือทางการ
ประมงในต่างประเทศ

11.5500 กป. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

4.�การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ�

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

3. การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 829.3100 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

5. การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภารัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง

4.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

5. การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภารัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

โครงการประเมินสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์ Smart
 Officer

- สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

5. การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภารัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาการผลิตและ
การตลาดข้าวให้เกิดผลสมฤทธิ์

100.0000 กข. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(20)�การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ�

5. การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภารัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

4. การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ�

โครงการจัดทํามาตรการหรือแนวทางให้การส่งเสริม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.0100 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(21)�การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ�

1.�การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ�

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤิตกรรมซ่ือสัตย์

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
วินัย ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน (สัญจร)

0.0240 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(21)�การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ�

1.�การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ�

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤิตกรรมซ่ือสัตย์

โครงการสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

0.0000 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(21)�การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ�

1.�การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ�

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤิตกรรมซ่ือสัตย์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0.2000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(21)�การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ�

1.�การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ�

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤิตกรรมซ่ือสัตย์

โครงการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.6500 กยท. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(21)�การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ�

1.�การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ�

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤิตกรรมซ่ือสัตย์

5. การพัฒนา
กฎหมาย�

โครงการจัดทําและพัฒนาระบบเทคดนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลกฎหมายเป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(22)�กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม�

1. การพัฒนากฎหมาย� 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐฯ

โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(22)�กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม�

1. การพัฒนากฎหมาย� 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐฯ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทํา
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ.2562

0.5400 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(22)�กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม�

1. การพัฒนากฎหมาย� 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐฯ

โครงการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

- สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(22)�กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม�

1. การพัฒนากฎหมาย� 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐฯ

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการศึกษาการจัดทํา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...

4.4964 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(22)�กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม�

1. การพัฒนากฎหมาย� 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐฯ

โครงการปรับปรุงและทบทวนกฎหมาย 30.0000 กสส. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(22)�กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม�

1. การพัฒนากฎหมาย� 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐฯ

6. การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร�

โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
หม่อนไหม

18.0000 มม. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

1.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ�

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

ส่งเสริมและสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อการ
วิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Selected Topic) ตาม
สถานการณ์ หรือประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับภาค
การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

28.3000 สวก. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

1.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ�

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง 105.0000 กป. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

1.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ�

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรม
อาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษใน
ประเทศไทย (Thailand Medical and Functional 
Food valley) *

236.0000 สวก. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

1.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ�

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

0.1600 ส.ป.ก. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

1.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ�

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
บนพื้นที่สูง

76.0000 สวพส. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

2.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านสังคม�

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

0.8050 ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

3.�การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม�

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม
มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

โครงการการพัฒนาชุดสกัดสารพันธุกรรมของเช้ือ 
Trypanosoma evansi จากตัวอย่างเลือดแห้งบน
กระดาษ  *

0.5200 ปศ. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4
 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้าน
พันธุกรรมเพื่อการผลิตเนื้อคุณภาพสูง ภายใต้โครงการ
สร้าง โคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค  *

1.7288 ปศ. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4
 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

โครงการการผลิต monoclonal antibody ต่อ 
Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบใน
โคนม  *

1.1300 ปศ. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4
 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในสาขาขาดแคลน
และเร่งด่วน สู่การเป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้าน
การวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรของประเทศ 
(Agricultural Outstanding Researchers) *

15.0000 สวก. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4
 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ 
(Agri-Talent Mobility) *

30.0000 สวก. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4
 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์และชีวสารสนเทศเชิงบูรณาการ
ในงานวิจัยและพัฒนาข้าวสู่การต่อยอดนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์

43.1041 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
เจ้าหอมไทย

27.5347 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวเหนียว
ไทย

40.5557 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และการศึกษา
คุณสมบัติพื้นฐานของทรัพยากรพันธุกรรมข้าว

19.5002 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
เพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG Model

37.6532 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าเพื่อการค้าและการใช้ประโยชน์
เฉพาะ

70.8334 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

การพัฒนาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักร่วมกับ
การใช้แบบจําลองการผลิตพืช เพื่อรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

37.8392 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

ระบบการผลิตข้าวแบบอาหารปลอดภัย และเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม ระยะที่ 2

41.6240 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้าว 6.1875 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ�

ประเด็น� แผนย่อย� เป้าหมายแผนแม่บทย่อย�(Y1)�

    10,171.9255 

แผนแม่บทฯ�(Y)�

ยุทธศาสตร์ชาติ�(Z)�แนวทางการพัฒนา� โครงการ (X)� หน่วยงาน�
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การพัฒนาธัญพืชเมืองหนาวและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าเชิงพาณิชย์

16.3921 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

การวิจัยและนวัตกรรมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว 6.5814 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าข้าว

5.3134 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมด้านพันธุ์ข้าวสาลีและข้าวที่สูงเพื่อความ
ม่ันคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบน

9.1222 กข. ด้าน�2�การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน�

(23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม�

5.ปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230501 จํานวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

  * โครงการสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565



ส่วนนโยบายและแผนการเกษตร 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร


