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วิสัยทัศน์ : "องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการท่ัวถึง เกษตรกรพ่ึงตนเองได้"
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
กลยุทธ์ท่ี 1.1 การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนการ กลยุทธ์ท่ี 1.2 การสนับสนุนส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้
รวมกลุ่มชองเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกร เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1.1) สร้างความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานการพัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/สถาบัน 1.2.1) ให้เกษตรกรมีโอกาสเช้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดย
เกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรท่ีมี       - บูรณาการหน่วยงานร่วมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เกษตรกรเข้าถึง
ศักยภาพและความพร้อมเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกท าเกษตรตามแนวปรัชญาของ         และใช้ประโยชน์ได้ง่าย
เศรษฐกิจพอเพียง       - ถ่ายทอดความรู้การใช้ It แก่เกษตรกร เพ่ือสามารถศึกษาหาข้อมูลท่ีเป็น
   1.1.2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคีภาคส่วนต่างๆ         ประโยชน์ต่อการวางแผนผลิต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในพ้ืนท่ี 1.2.2) การพัฒนาองค์ความรู้เกษตร  โดย
          มุ่งพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุงให้เข้มแข็ง โดย       - สร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรคิดเป็นระบบด้านการจัดการฟาร์ม การด าเนิน
        - ประสานกระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ด้าน "สหกรณ์"         ธุรกิจรูปกลุ่ม การเพ่ิมมูลค่า โดย จัดให้มีหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร
          และ "แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"         อย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐาน ถึงข้ันสูงสุด  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
        - สนับสนุนเยาวชนท่ีไม่ได้ศึกษาต่อ และสนใจอาชีพเกษตรให้มีโอกาสศึกษา         วางแผนผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
          และฝึกปฏิบัติ จากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน รวมท้ังพัฒนาทักษะ 1.2.3) สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  โดย  เสนอให้สถานศึกษา
          ฝีมือตามท่ีสนใจ เพ่ือน ากลับไปประกอบอาชีพ         ปรับแผนการสอน มุ่งให้เยาวชนเป็นเจ้าของฟาร์ม

1.2.4) พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในด้านการผลิตปัจจัย
        การผลิต การแปรรูป การจัดการ  เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น
        เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยส่ังตัด สารชีวภัณฑ์และเทคโนโลยี ซ่ึงช่วยลดต้นทุน การเพ่ิม
        ประสิทธิภาพการผลิต การตรวจวัดคุณภาพดินก่อนใส่ปุ๋ย 

หมายเหตุ  :             ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สรุปสาระส าคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564
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สรปุสาระส าคัญกลยทุธ-์แนวทางการพัฒนาฯปี60-64.แกว้
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วิสัยทัศน์ : "องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการท่ัวถึง เกษตรกรพ่ึงตนเองได้"
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร (ต่อ)
กลยุทธ์ท่ี 2.1 การส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองกลยุทธ์ท่ี 2.2 การพัฒนาแหล่งน้้าและจัด กลยุทธ์ท่ี 2.3 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และ กลยุทธ์ท่ี 2.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดิน ระบบชลประทานเพ่ือเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรและการเพ่ิมสิทธิและบทบาทของ
และท่ีดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ   2.2.1) พัฒนาแหลง่น ้าชลประทานเดมิ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง เกษตรกรท่ีเก่ียวข้องกับการท้ากิน และการเข้า
เกษตรกรให้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดิน และแหล่งน ้ำธรรมชำติ ให้เพ่ิมปริมำณกัก ชีวภาพเพ่ือการเกษตร ถึงแหล่งทรัพยากรท่ีจ้าเป็นต่อการประกอบการ
เพ่ือประกอบเกษตรกรรมของตน เก็บน ้ำ   2.3.1) ผลักดันใหเ้กษตรกรและชมุชนมี เกษตร
   2.1.1) เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติปฏิรูป   2.2.2) เพิม่แหลง่น ้าเพือ่การเกษตร โดย ส่วนร่วมบริหำรจัดกำรทรัพยำกร โดยให้   2.4.1) เสนอร่างพระราชบัญญัตสิวสัดกิาร
ท่ีดิน 5 ฉบับ ได้แก่ (1) พระรำชบัญญัติ เพ่ิมแหล่งน ้ำชลประทำนจำก 29 ล้ำนไร่เป็น ออกกฎหมำยภำคประชำชน ด้ำนส่ิงแวดล้อม เกษตรกร พ.ศ............
ว่ำด้วยสิทธิชุมชนในกำรจัดกำรท่ีดิน และ 37 ล้ำนไร่ หรือจำก 20 % เป็น 25 % โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   2.4.2) ใหเ้กษตรกรมโีอกาสเขา้ถงึแหลง่
ทรัพยำกร (2) พระรำชบัญญัติธนำคำรท่ีดิน   2.2.3) เพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจัดการ จัดท้ำแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ และเขต ทรัพยำกรท่ีดิน โดยใหเ้กษตรกรทีอ่าศัยในป่า
(3) พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินอัตรำก้ำวหน้ำ น ้ำแบบมีส่วนร่วม   โดยบรูณาการ อนุรักษ์ให้ชัดเจน ปรับโครงสร้ำงให้เกษตรกร ไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
(4) พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบริหำรจัดกำรน ้ำ มีส่วนร่วมกับภำครัฐ ในกำรแก้ไขปัญหำ ท้องถ่ินและหน่วยงำนท่ีดูแลป่ำไม้ร่วมกันส้ำรวจ
(5) กฎหมำยคุ้มครองพื นท่ีเกษตรกรรม แบบเบ็ดเสร็จเป็นวำระแห่งชำติ บุกรุกป่ำ ส่งเสริมกำรจัดกำรพื นท่ีชำยฝ่ัง พื นท่ี จ้ำแนกเป็นเขตท่ีอยู่อำศัยท้ำกิน เขตป่ำ
    ชั นดีของประเทศ   2.2.4) สนับสนุนขดุสระน ้าขนาดเล็กใน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน อนุรักษ์และเขตป่ำเศรษฐกิจใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(6) เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่ง ไร่นำ ขนำด 2,500 ลบ.ม.   2.3.2) พัฒนาการใชป้ระโยชนจ์าก  ให้ชุมชนร่วมกันดูแลป่ำไม้ไม่ให้บุกรุกเพ่ิม
    ชำติยกเลิกกฎ ระเบียบท่ีซ ้ำซ้อน   2.2.5) สง่เสรมิการจัดรูปทีด่นิในเขตพืน้ที่ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย บริหำร เกษตรกรได้ สทก. รวมทั งสำมำรถปรับปรุงพื นท่ี
  2.1.2) เสนอพระราชบัญญัตสิถาบัน ชลประทำน จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือท้ำเกษตรได้ เช่น สร้ำงสระน ้ำ
เกษตรกรรมย่ังยืน   2.2.6) การสง่เสรมิและพัฒนาพืน้ที่ เหมำะสม ด้วยกำรตรวจสอบพื นท่ีป่ำรกร้ำง   2.4.3) เสนอพระราชบัญญัตเิกษตรพันธะ
  2.1.3) เสนอยทุธศาสตรเ์กษตรกรรมยั่งยนื เกษตรกรรมให้เป็นระบบอินทรีย์และ สมควรให้ประชำชนใช้ประโยชน์ท้ำกิน สัญญำท่ีเป็นธรรม พ.ศ...................
เพ่ือบริหำรจัดกำรท่ีดินท่ีเหมำะสมและ สนับสนุนเงินทุนช่วงระยะปรับเปล่ียนกำร  -สนับสนุนพระรำชบัญญัติธนำคำรต้นไม้   2.4.4) พัฒนาเกษตรกรยากจนตามแนว

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ผลิต เพือ่สรา้งแรงจงูใจปรับรูปแบบการ  -ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเอกชนตั งบริษัทปลูกไม้ เกษตรกรรมย่ังยืน
  - ยทุธศาสตรข์ยายผูผ้ลติ ผูบ้รโิภคและ ผลิตสอดคล้องกับทิศทำงควำมต้องกำรของ เศรษฐกิจ และรัฐร่วมมือกับภำคเอกชนท้ำ
    กำรตลำดโดยภำคประชำชนเป็นผู้ ตลำด สัญญำส่งเสริมปลูกไม้ในเขตส่งเสริม
    ขับเคล่ือนหลัก ซ่ึงบริษัทเอกชนจะท้ำสัญญำเช่ำท่ีดินกับเจ้ำของ
  - ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   2.2.7) ควรมกีารจัดท าทะเบยีนเกษตรกรรม ท่ีดินหรือเกษตรกรในเขตส่งเสริมเพ่ือปลูกไม้
    พื นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนระดับท้องถ่ิน ยั่งยนื เพือ่ประกอบการจัดท านโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ โดยเจ้ำของท่ีดินหรือเกษตรกร

สนับสนุนเกษตรกรรมอย่ำงย่ังยืน อำจรับงำนปลูก ดูแลรักษำ ท้ำให้เพ่ิมผลผลิต 

สรุปสาระส้าคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564
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วิสัยทัศน์ : "องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการท่ัวถึง เกษตรกรพ่ึงตนเองได้"
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร (ต่อ)
  - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ   2.2.8) รัฐควรพจิารณาลงทนุโครงสรา้ง อุตสาหกรรมไม้ และให้ยุติการท าไม้จากป่า
    เพ่ือลดอุปสรรค สนับสนุนเกษตรกรรม พ้ืนฐานด้านการพยากร์อากาศเพ่ือการเกษตร ธรรมชาติ รัฐจะเก็บภาษีการท าไม้ได้มากข้ึน
    ย่ังยืน เช่น ปัญหาท่ีดิน แหล่งน้ า ในระดับท้องถ่ินของภาครัฐ   2.3.3) วางระบบคุม้ครองป้องกนับรรเทา
    หน้ิสิน ฯ   2.2.9) สง่เสรมิการน าเทคโนโลยเีกษตร ผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมและภัย
  - ยุทธศาสตร์สนับสนุนการจัดการความรู้ แมน่ย าไปใช ้(การใหน้ ้าในเวลาทีพ่ชืตอ้งการในธรรมชาต ิโดยจัดใหม้กีองทนุเยยีวยา

    การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมแบบมี ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม) เพ่ือลดการใช้น้ าอย่างมี เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ให้มีการเก็บภาษี
    ส่วนร่วม ประสิทธิภาพ    ส่ิงแวดล้อม มุ่งให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดภาระ

  2.2.10) ควรใหค้วามส าคัญกบัการพัฒนา เสียภาษี สร้างแรงจูงใจเกษตรกรท่ีลดการ
คณุภาพของแหลง่น ้า เนือ่งจากหลายชมุชน เผาตอซัง ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินท่ีเส่ือมสภาพ
ประสบปัญหาน้ าในชุมชนมีคุณภาพต่ าจาก โดยน าแนวทางพระราชด าริมาแก้ไขปัญหา
การปนเป้ือนสารก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น้ าเสีย ดินเส่ือมโทรม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า ทรัพยากร
จากฟาร์ม โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน ทางทะเลและชายฝ่ัง ฟ้ืนฟูป่าไม้ท่ีถูกบุกรุก

  2.3.4) สง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชค้วามรู ้
และปัจจัยการผลิตเพ่ือท าเกษตรท่ีเป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม เชน่ สารชวีภัณฑ ์ปุ๋ ยอนิทรยี์

ปุ๋ยชีวภาพ ใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ประสิทธิภาพ
สูงเพ่ือย่อยสลายตอซัง  
  2.3.5) สง่เสรมิการน าน ้าเสยีทีบ่ าบัดแลว้
กลับมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร  เพือ่ลดปัญหา
ขาดแคลนน้ าฤดูแล้ง    
  2.3.6) สง่เสรมิใหเ้กษตรกรทีท่ ากนิบนภเูขา
ท าเกษตรกรรมอนุรักษ์ดินและน้ า  โดยท าเกษตร
อินทรีย์และวนเกษตร 
  2.3.7) สง่เสรมิการท าเกษตรทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้ม  ในเรือ่งการลด เลกิใชส้ารเคมี

สรุปสาระส าคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564


1


1


1


1


2


2


2
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วิสัยทัศน์ : "องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการท่ัวถึง เกษตรกรพ่ึงตนเองได้"
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร (ต่อ)

  2.3.8) สง่เสรมิการน าขยะและของเหลอืใชจ้าก

การเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น เช้ือเพลิงชีวมวล
  2.3.9) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหค้รอบคลมุ
ความจ าเป็นของความหลากหลาย และชีวภาพ
ภาคเกษตร  รวมถงึการอนุรักษ์ผูผ้สมเกษร การ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

หมายเหตุ  :             ขอ้เสนอเพิม่เตมิจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                           ขอ้เสนอเพิม่เตมิจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สรุปสาระส าคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564


2


1


2
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วิสัยทัศน์ : "องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการท่ัวถึง เกษตรกรพ่ึงตนเองได้"
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 3.1  การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา กลยุทธ์ท่ี 3.2 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา กลยุทธ์ท่ี 3.3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรเช่ือมโยง
ผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถ่ิน นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และ และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป
สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด การถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพ่ือ การตลาดและการบริโภคเพ่ือการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กร
  3.1.1) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เช่ือมโยงต้ังแต่การ ประโยชน์ทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน
ผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด โดย  ข้ันท่ี 1 (ปี 2560 -   3.2.1) ปกป้อง คุ้มครองและรักษาภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชและสัตว์   3.3.1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิด
2562) จัดท าโครงการน าร่องพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ท้องถ่ิน โดย จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชและสัตว์ จัดต้ัง สินค้า  โดย มุ่งให้เกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน รวมกลุ่ม
ส าหรับพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ เช่น ข้าว ยางพารา หน่วยถาวรเฝ้าระวังพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย ให้ความรู้คนไทยด้าน ระดมความเห็นพัฒนาแก้ไขปัญหาตามลักษณะเฉพาะแต่ละชนิดของ
ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง อ้อยและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพ่ือ ภูมิปัญญา/ลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร สินค้า ซ่ึงแตกต่างกัน
เพ่ิมมูลค่า ยกระดับรายได้เกษตรกร ให้เป็น "ผู้ประกอบการ   3.2.2) พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  โดย พัฒนายาแผนไทย  -สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับอ าเภอๆ
เกษตรอุตสาหกรรม" ต้ังแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด จากสมุนไพร สร้างระบบการผลิตพืชสมุนไพร เพ่ืออุตสาหกรรมครบ   ละ 2 กลุ่ม จัดท าแผนการผลิตและแผนความต้องการ
  3.1.2) การประกันความเส่ียงในการผลิตและราคาผลผลิต วงจร ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้มีคุณภาพ  -เลือกต้ังกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับอ าเภอ
โดย  - สนับสนุนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดผลเชิงพาณิชย์มากข้ึน   พร้อมรวมแผนการผลิตและแผจความต้องการสนับสนุนปัจจัยการ
 - จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับการชดเชย  - ให้หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย น าผลงานวิจัยท่ีผ่านการรับรอง   ผลิต/สินเช่ือ/องค์ความรู้และการตลาด
   เยียวยา บรรเทาความเสียหายจากความเส่ียงภัยต่างๆ   แล้ว ท าการผลิต จ าหน่ายราคาท่ีเป็นธรรม หรือเผยแพร่ให้  -สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้าระดับจังหวัด
   ระหว่างข้ันตอนการผลิต แปรรูป ถึงการตลาด โดยเร่ิมจาก   องค์กรเกษตรกรผลิตใช้เอง หรือจ าหน่ายสมาชิก   และระดับประเทศ
   ปรับปรุง "เง่ือนไขระบบประกันภัยพืชผล"ให้มีประสิทธิภาพ   3.2.3) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร  โดย   3.3.2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูล
   และขยายขอบเขตประกันภัยรายพืชผลให้ครอบคลุมกว่า  - พัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถ่ิน เช่น ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้น ร่วมวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีห่างไกล พ้ืนท่ีความม่ันคงได้มีโอกาสพัฒนาตาม
   ปัจจุบัน
 - จัดให้มี "กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร"  โดย    แบบ หรือผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการประดิษฐ์ คิดค้นสนับสนุน ศักยภาพ สภาพภูมิประเทศ ด าเนินการตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระ
   รวมส าหรับทุกรายสินค้า หรือแยกเป็นกองทุนเฉพาะ    ให้มีการต่อยอดวิจัย หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ต้ังแต่
   รายสินค้า  โดยรัฐ + ภาคเอกชน + เกษตรกร/องค์กร  - สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการ เช่น  วิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตร  -ให้ชุมชนมีส่วนร่วมส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน แหล่งน้ า
   เกษตรกรร่วมสมบทตามความเหมาะสม    ครบวงจร แผนงานวิจัยเพ่ือน าไปก าหนดนโยบาย เช่น การใช้พ้ืนท่ี   สภาพดินฯ แล้วน าข้อมูลเสนอให้ท่ีประชุมชาวบ้านร่วมกันก าหนด
     เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยพลังงานทดแทน   แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา
  3.1.3) การจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย  โดย   งานวิจัยรองรับการเปล่ียนแปลงด้านตลาด  -ด าเนินการพัฒนา 3 ระยะ "อยู่รอด" "มีอาหารกินตลอดปี" และ
ให้เกษตรกรรายย่อยมีช่องทางการตลาดมากข้ึน ให้เช่ือม  3.2.4) ระบบการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร โดยสร้าง   "พอเพียง" ใช้หน้ีหมด มีรายได้สม่ าเสมอ ท้ายสุด "ย่ังยืน" มีเงินออม
เครือข่ายตลาด จากหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด    กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาระบบเกษตรจากการปฏิบัติจริงในไร่นา   มีภูมึคุ้มกัน

   รวมท้ังการท าธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

สรุปสาระส าคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ต่อ)

สรุปสาระส าคญักลยุทธ์-แนวทางการพฒันาฯปี60-64.แกว้
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วิสัยทัศน์ : "องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการท่ัวถึง เกษตรกรพ่ึงตนเองได้"
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
 -ส่วนระดับภาพจัดต้ัง "ศูนย์กระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์    ให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้  3.3.3.) การสร้างความเป็นเอกภาพของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  โดยเสนอ
 เกษตรประจ าภูมิภาค" เร่ิมสองภูมิภาคก่อน  3.2.5) เช่ือมโยงกับสถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการ แก้ไขเชิงโครงสร้าง  ควรมีองค์กรเกษตรกรประเภทเดียวต้ังแต่ระดับต าบล/
 - ข้ันท่ี 2 (ปี 2563-2564) ขยายผลต้ังศูนย์กระจายสินค้าและ ศึกษาและเอกชนด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยองค์กรเกษตรกร /อ าเภอ/จังหวัด
   เครือข่ายให้ครบ 4 ภาค เป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย ร่วมวิจัยทดสอบ และน าผลงานวิจัย   -เกิดความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ ลดต้นทุนต่อหน่วย ลดความ

ไปใช้ประโยชน์   ซ้ าซ้อน สามารถบูรณาการหน่วยงานไปไปส่งเสริมสนับสนุนได้ท่ัวถึง
  3.1.4) จัดต้ังบริษัทจัดการส่งออกสินค้าเกษตรรายผลผลิต/   3.2.6) ภาครัฐควรลงทุนในระบบบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืช   และมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ และศูนย์กระจายสินค้าเกษตรในประเทศเป้าหมาย   และสัตว์ ท้ังในระดับประเทศและท้องถ่ิน รวมท้ังยกระดับหน่วยงาน
 - ทดรองน าร่อง จัดต้ังบริษัทส่งออกสินค้าเกษตร พร้อมจัดต้ัง   รวมท้ังยกระดับหน่วยงานรัฐท่ีดูแลเช้ือพันธุกรรม และปรับปรุงพันธ์ุ
  ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นตลาด   ของรัฐให้เช่ือมโยงกัน สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานสากล
  หลักสินค้าท่ีพ่ึงการส่งออก เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าว
  ลงทุนโดยรัฐ + เอกชน + เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร รวมท้ัง
  ให้มีกรรมการบริหารจาก 3 ฝ่ายท่ีเหมาะสม

  

หมายเหตุ  :             ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปสาระส าคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ต่อ)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 4.1 การเสนอแนะแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไข กลยุทธ์ท่ี 4.2 การปรับปรุงบริหารจัดการกองทุนเก่ียวกับ
ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร การเกษตรท่ีมีอยู่ให้สามารถรองรับความช่วยเหลือเกษตรกรอย่าง
  4.1.1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย ครบวงจรและลดความซ้้าซ้อนรวมถึงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือวัตถุประสงค์
ภาครัฐและสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมรณรงค์ ค่านิยมใหม่ ของเกษตรกรไทย ดังกล่าว
"ขยัน ประหยัด คือ คุณสมบัติของเกษตรกรไทย"  4.2.1) ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
 -ให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบล รวมกลุ่มใช้ระบบสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตร กองทุน และได้รับการช่วยเหลือท่ีครอบคลุมด้านต่างๆมากข้ึน โดย
  ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์  -จัดท าฐานข้อมูลกองทุนเก่ียวกับการเกษตรท่ีมีในปัจจุบัน จัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
 -รณรงค์การออมของเกษตรกร ต้ังแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ   ของกองทุน เช่น เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือสนับสนุนการแปรรูปการตลาด
 -สถานศึกษารัฐและเอกชนในท้องถ่ิน จัดหลักสูตรการส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อ  -ประชุมหารือเกษตรและผู้เก่ียวข้องวิเคราะห์เสนอแนวทางปรับปรุง/ควบรวมกองทุนท่ี
  ด้านการเกษตร จบมาเป็นผู้สืบทอดอาชีพ รวมท้ังส่งเสริมให้มีท่ีดินท ากินส าหรับ   มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรคล้าย/ซ้ าซ้อนกัน ซ่ึงควรปรับปรุงขอบเขตให้บริการ
  เกษตรกรรุ่นใหม่   กองทุนแก่เกษตรกรครบวงจร ให้บริการเทคนิควิชาการควบคู่ไปกับการให้เงินทุน
  4.1.2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ โดย  -เน้นช่วยเหลือเกษตรกรท่ีรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรและเสนอโครงการของกลุ่ม/องค์กร
 - ประชาสัมพันธ์ถึงหมู่บ้าน ชุมชน ให้เกษตรกรและผู้ยากจนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบ    ขอสนับสนุน แทนเสนอเป็นรายบุคคลซ่ึงไม่เก่ียวข้องกัน
   เพ่ือให้ผู้มีหน้ีรับทราบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ และช่องทางการย่ืนเร่ืองเสนอ  4.2.2) พัฒนาแหล่งทุนขนาดย่อมต่างๆในชุมชน ยกระดับเป็น "กองทุนพัฒนาเกษตรกร/
   หน่วยงานแก้ไข เกษตรกรรม"  ในแต่ละชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ความ
 - เพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรรายย่อย/กลุ่ม/องค์กร ท่ีจะด าเนินธุรกิจ ช่วยเหลือเกษตรกร
   เกษตรอุตสาหกรรม โดยผ่อนปรนเง่ือนไขหลักประกันเงินกู้ เป็นพิจารณาความเป็น  -บริหารโดยเกษตรกรและคนในชุมชนชนบท เพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกรและคนในชุมชน
   ไปได้ของแผนธุรกิจ และใช้เคร่ืองจักรกลท่ีจะขอกู้ซ้ือเป็นหลักประกันได้  -พัฒนาความพร้อม บุคลากรและระบบงานของกองทุนขนาดย่อมในชุมชนท่ียกระดับ
  4.1.3) สร้างโอกาสไม่กลับไปมีภาระหน้ีสิน โดยภาครัฐสร้างความหลากหลายทาง   เป็นกองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรม
เลือกในลักษณะตัวอย่างเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จท้ังพืช สัตว์ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เป็นทางเลือกให้เกษตรกรตัดสินใจ
  4.1.4) การวิจัยเชิงสังคมโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน าไปเสนอการก าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ิสินท่ีเหมาะสมต่อไป    

หมายเหตุ  :             ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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