เอกสารคาแนะนา
เรื่อง “การแปลงแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ”
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คานา
ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564” ต่อนายกรัฐมนตรี และได้
มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นั้น แผนแม่บทเพื่อพัฒ นา
เกษตรกรรมดังกล่าว กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 4 ยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ 11 กลยุท ธ์ และแต่ละกลยุท ธ์ร ะบุแนว
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาไว้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกร
จังหวัด สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ตลอดจนองค์กรเกษตรกร และเครือข่าย ร่ว มกัน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมให้เกิดผลในพื้นที่ ซึ่งภาคีภาคส่ว นต่างๆควรต้องเข้าใจเป้าหมาย วิธีการด าเนิน การ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อน
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ผู้ เชี่ยวชาญด้า นยุท ธศาสตร์ การเกษตร จัด ท าเอกสาร
คาแนะน า เรื่อง “การแปลงแผนแม่บทเพื่อ พัฒ นาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิ บัติ ” ซึ่ง ประกอบด้ว ย สรุ ป
สาระสาคัญของแผนแม่บทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรมฯ แสดงการเชื่อมโยงกับ ยุท ธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร วิธีการแปลงแผนแม่บทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรมฯไปสู่การปฏิบัติ โดยน าแนวทางการพัฒ นาไปจัด ท าโครงการเพื่อ
ดาเนินการในพื้นที่ต่อไป พร้อมกันนี้ได้จัดทาตัวอย่างโครงการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฯเป็นแนวทางในการนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ตุลาคม 2560

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
มาตรา 41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทาแผนแม่บท โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่ วมของผู้ มีส่ว นได้ เ สี ย รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนแม่ บ ทระดั บ จั ง หวั ด ต้ อ งมี
สาระสาคัญอย่างน้อย 11 เรื่อง
มาตรา 42 เมื่ อ สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ จั ด ท าแผนแม่ บ ทแล้ ว ให้ เ สนอ
นายกรั ฐมนตรี พิจารณาวิเคราะห์ และกลั่ นกรอง เพื่อ เสนอคณะรัฐมนตรีพิ จารณา
ต่อไป
มาตรา 43 ให้ ส ภาเกษตรกรแห่ งชาติ มี อ านาจหน้ าที่ ติ ดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจดาเนินการตาม
แผนแม่บท และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
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แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ “องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง เกษตรกรพึ่งตนเองได้”
เป้าประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
เป้าหมายสามารถเพิ่ม
กิจกรรม/ปริมาณ
ธุรกิจได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์

- เกษตรกรเป้าหมายที่
มีรายได้อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลงไม่
ต่ากว่าร้อยละ 30
- ลดช่องว่างระหว่าง
กลุ่มเกษตรกรที่มี
รายได้ต่าสุดกับกลุ่ม
ที่มีรายได้สูงสุด

1.พัฒนาทรัพยากรบุคคลและความ
เข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร

- เพิ่มพื้นที่การเกษตรที่รับ
น้าชลประทาน จาก 29.8
ล้านไร่เป็น 37.3 ล้านไร่
หรือเพิ่มจากปัจจุบันร้อย
ละ 20 เป็นร้อยละ 25
-เสริมน้าจากบาดาล,สระ
น้าในไร่นา
-พื้นที่ดินได้รับปรับปรุง
คุณภาพเหมาะสม

2. พัฒนาและคุ้มครองทรัพยากร
การผลิตทางการเกษตร

- ร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีสามารถ
นาความรู้ไป
ปฏิบัติได้

3. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตร

-ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
ได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
การเกษตรที่ถูกต้อง
รวดเร็ว เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
-เข้าถึงทรัพยากรที่ดิน
และผลตอบแทนจากการ
ขายผลผลิตที่เป็นธรรม

4.แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคการเกษตรและสร้าง
เข้มแข็งด้านบริหารจัด
กองทุนการเกษตร4

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
และความเข้มแข็งของ
องค์กรเกษตรกร

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุว
เกษตรกรตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการให้การศึกษา
อบรมถ่ายทอดความรูเ้ ทคโนโลยี
ด้านเกษตรกรรมและการจัดการ
แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร

2. พัฒนาและคุ้มครองทรัพยากร
การผลิตทางการเกษตร
3. พัฒนาการคุ้มครองพื้นที่การ
เกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาดินและ
ที่ดิน ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มี
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดิน
4. พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบ
ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
6. คุ้มครองสิทธิเกษตรกร และเพิ่ม
บทบาทเกษตรกรเกีย่ วกับการทากินและ
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อ
อาชีพเกษตร

3. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตร

4.แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคการเกษตรและสร้าง
เข้มแข็งด้านบริหารจัด
กองทุนการเกษตร

7. สร้างความเป็นธรรมด้านราคา
ผลผลิต
8. การค้นคว้า วิจัยและพัฒ นาภูมิ
ปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ทอ้ งถิน่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อ
เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
9. สร้างเครือข่ายและองค์กร
เกษตรกรเชื่อมโยง ความร่วมมือด้าน
การผลิต แปรรูป ตลาดระหว่าง
เครือข่ายองค์กรเกษตรกร/ภาครัฐ/
เอกชน

10. เสนอแนะการ
เข้าถึงแหล่งทุนและ
การแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกร
11. ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
กองทุนเกี่ยวกับ
เกษตรที่มีอยู่ ให้
ช่วยเหลือเกษตรกร
ได้อย่างครบวงจร
5 อน
ลดความซ้าซ้

การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทางสังคม

- การส่ งเสริ ม เกษตรกรรวมเป็ นกลุ่ ม /องค์ กร ท าเกษตรอุ ตสาหกรรม เชื่ อมโยงตั้ งแต่ การผลิ ต แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
แปรรูป จนถึงการตลาดครบวงจร
- การจัดให้มีกฎหมาย คุ้มครองสิทธิเกษตรกร พื้นที่
- การจัดให้มีมาตรการประกันความเสี่ยงในการผลิต และราคาผลผลิ ต เช่ น การประกั นภั ยพื ช ผล
เกษตรกรรม และการแก้ปัญหาดิน และที่ดิน อาทิ พรบ.
ว่าด้วยสิทธิชมุ ชนในการจัดการที่ ดินและทรัพยากร พรบ.
เกษตร และกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
ธนาคารที่ดิน พรบ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พรบ.กองทุน
- การจัดให้มีศูนย์ กระจายสิ นค้ า เกษตรและเครื อข่ า ยเชื่ อมโยงตั้ งแต่ ร ะดั บ พื้ นที่ หมู่ บ้ า น ตาบล
ยุติธรรม พรบ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ
พรบ.การจัดสวัสดิการเกษตรกร พรบ.การส่งเสริม
- การจั ดให้ มีบ ริ ษัทจั ดการส่ งออกสิ นค้ า เกษตรรายผลผลิ ต /ผลิ ตภั ณฑ์ เ กษตรและศู นย์ กระจาย
คุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็ นธรรม
สินค้าเกษตรในตลาดประเทศเป้า หมาย
- การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารจั ดการ - การปรับปรุงการบริหารกองทุนที่มีอยู่เ ดิมให้ เกษตรกร
เข้าถึงกองทุนได้มากขึ้น เช่น การใช้แผนธุรกิจ หรือ
น้าระดับท้องถิ่น
เครื่องจักรกลที่กู้ เป็นหลักประกันแทนอสังหาริมทรัพย์
- การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรรายสินค้ า บนพื้ นฐานหลั กปรั ช ญา
- การพั ฒ นาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนยกระดั บ เป็ น
เศรษฐกิจพอเพียง การเชื่อมโยงเครือข่าย และการยกระดับความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม
กองทุนพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรรม ในระดับชุมชน
- การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนาพื้ นที่
- ยกระดับรายได้ของเกษตรกรยากจนให้ ส ามารถพึ่ งตนเอง
- การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เ หมาะสม
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ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
- การจัดให้มีการศึกษาอบรม วิจัย และพัฒนาโดยท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การเกษตร สู่เกษตรกร
- การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจาตาบลให้เป็นแหล่งบริการข้อมูล
การเกษตรที่ครบถ้วน ทันสมัย
- การปลูกฝังให้เยาวชนรักและเชื่อมั่นในเกษตรกรรมและ
สนับสนุนให้เยาวชนเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม
- การผลักดันให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม มุ่งให้ผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้รับภาระเสียภาษี
- สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาตอซัง
- การทาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
ดินเค็ม ฟื้นฟูคุณภาพน้า
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การตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์แผนฯ 12 ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์แผนฯ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

- การส่งเสริมเกษตรกรรวมเป็นกลุ่ม/องค์กร ทาเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต
แปรรูป จนถึงการตลาดครบวงจร
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
- การจัดให้มีมาตรการประกันความเสี่ยงในการผลิต และราคาผลผลิต เช่น การประกันภัยพืชผล
เกษตรกรรม
เกษตร และกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
- การผลักดันให้เกษตรกรและชุมชนมี - การจัดให้มีศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและเครือข่ายเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหาร
- การจัดให้มีบริษัทจัดการส่งออกสินค้าเกษตรรายผลผลิต /ผลิตภัณฑ์เกษตร และศูนย์กระจาย
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- การเก็บภาษีสิ่ง แวดล้อ ม มุ่ง ให้ผู้ก่อ สินค้าเกษตรในตลาดประเทศเป้าหมาย
- การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มลพิษเป็นผู้รับภาระเสียภาษี
น้าระดับท้องถิ่น
- การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลด
- การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรรายสินค้า บนพื้นฐานหลัก
การเผาตอซัง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเชื่อมโยงเครือข่าย และการยกระดับด้านความรู้ด้านการจัดการ
- การทาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ฟาร์ม
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฟื้นฟูคุณภาพน้า - การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนาพื8 ้นที่

ยุทธศาสตร์แผนฯ 12 ด้านการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์แผนฯ 12 ด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

คุ้ม ครองสิทธิเกษตรกร พื้นที่เกษตรกรรม และการ - พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
แก้ปัญหาดิน และที่ดิน อาทิ พรบ.ว่าด้วยสิทธิชุม ชนในการจัดการที่ดินและ เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลให้เป็น
ทรัพยากร พรบ.ธนาคารที่ดิน พรบ.ภาษีที่ดินอัตราก้า วหน้า พรบ.กองทุน แหล่งบริการข้อมูลการเกษตรที่ครบถ้วน
ยุติธรรม พรบ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พรบ.การจัดสวัสดิการ ทันสมัย
เกษตรกร พรบ.การส่งเสริมคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
- การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา
- การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่า โดยกระจาย
พั
น
ธุ
ก
รรมพื
ช
และสั
ต
ว์
ท
อ
้
งถิ
น
่
นวั
ต
กรรม
สิทธิถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้รุกล้า
- การปรับปรุงการบริหารกองทุนที่มีอยู่เดิมให้เกษตรกรเข้าถึงกองทุนได้มากขึ้น เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่เกษตร
เช่น การใช้แ ผนธุร กิจ หรื อ เครื่อ งจั ก รกลที่ กู้ส ร้า งเป็ นหลัก ประกัน แทน อุตสาหกรรม และถ่ายทอดสูเ่ กษตรกร
- การจัดให้มีการศึกษาอบรม วิจัย และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
- การพัฒนาแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนยกระดับเป็น กองทุนพัฒนาเกษตรกร/ โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และถ่ายทอดองค์
เกษตรกรรม ในระดับชุมชน
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร
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- ยกระดับรายได้ของเกษตรกรยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
สู่เกษตรกร
- การจั ดให้ มี ก ฎหมาย

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สนองตอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นโยบาย

ข้อ 3. ลดความเหลื่อมล้า
ของสังคม และสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ

สาระสาคัญแผนแม่บท
1. มุ่งแก้ไขปัญหาไร้ที่ดินของเกษตรกร
และการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการ
กระจายสิทธิ์การถือครองให้แ ก่ผู้ที่ไม่ได้อยู่
ในพื้นที่รุกล้า
- ออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไป
อยู่ในครอบครองของผู้ไม่ใช่เกษตรกร
2. ให้มีการพัฒนาระบบเกษตรพันธะ
สัญญาที่เป็นธรรม
3. เพิ่มโอกาสเกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ผ่อนปรนหลักประกัน เช่น ใช้แ ผน
ธุรกิจหรือเครื่องจักรที่ลงทุนเป็น
หลักประกันได้
4. ยกระดับรายได้ของเกษตรกรยากจน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้อ 6. เพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
สนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
โดยพัฒนาการผลิตครบวงจรเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุน
2. ให้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
เกษตรจากตลาดกลางชุมชนระดับ
หมู่บ้าน/ตาบล/จังหวัด/ภาคและบริษัท
ส่งออกสินค้าเกษตร
3. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรายสินค้า
4. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผน
พัฒนาพื้นที่

ข้อ 8 พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม

ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กบั การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1. พัฒนาการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยาแผนไทย และยาจากสมุนไพร
2. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเชิง
บูรณาการ เช่น แผนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร
3. สร้างระบบการเรียนรู้ให้แ ก่
เกษตรกร โดยให้หน่วยงานเจ้าของ
ผลงานวิจัยถ่ายทอดความรู้สู่
เกษตรกรโดยตรง หรือผ่านกลุ่ม/
องค์กร
4. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน
เกษตรกรรมและการจัดการ
แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร

1. พัฒนาแหล่งน้าและระบบ
ชลประทานจากปัจจุบันปีละ 29.78
ล้านไร่ เป็น 37.31 ล้านไร่หรือจาก
ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25
2. ให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ให้มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมมุ่งให้
ผู้ก่อมลพิษ เป็นผู้รับภาระเสียภาษี
- สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรที่ลด
การเผาตอซัง
- ส่งเสริมงานวิจัยแกไขปัญหาดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม ฟื้นฟูคุณ10ภาพน้า

การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า
- การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผน
พัฒนาพื้นที่
- การจัดให้มีกฎหมาย คุ้มครองสิทธิเกษตรกร พื้นที่เกษตรกรรม
และการแก้ปัญหาดิน และที่ดิน อาทิ พรบ.ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิ
และทรัพยากร พรบ.ธนาคารที่ดิน พรบ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าพรบ. กองทุน
ยุติธรรม พรบ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พรบ.การจัดสวัสดิการ
เกษตรกร พรบ.การส่งเสริมคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ.......
- ปรับปรุงการบริหารกองทุนที่มีอยู่เดิม ให้เกษตรกรเข้าถึงกองทุนได้มากขึ้น
- การพัฒนาแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนยกระดับเป็น กองทุนพัฒนาเกษตรกร/
เกษตรกรรม ในระดับชุมชน
- การปลูกฝังให้เยาวชนรักและเชื่อมั่นในเกษตรกรรมและสนับสนุนให้เยาวชนเข้าสู่
ภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น
- ยกระดับรายได้ของเกษตรกรยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
- การส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มรวมเป็นกลุ่ม/องค์กร
ทาเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป
จนถึงการตลาดครบวงจร
- การจัดให้มีมาตรการประกันความเสี่ยงในการผลิต
และราคาผลผลิต เช่นการประกันภัยพืชผลเกษตร และ
กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
- การจัดให้มีศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและเครือข่าย
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ และตลาด
ในประเทศเป้าหมาย
- การจัดให้มีบริษัทจัดการส่งออกสินค้าเกษตรราย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรและศูนย์กระจายสินค้า
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เกษตรในประเทศเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
- การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืช อย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

และสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม และถ่ายทอดสู่เกษตรกร
- การจัดให้มีการศึกษาอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร สู่เกษตรกร
- พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลให้เป็นแหล่งบริการข้อมูลการเกษตรที่
ครบถ้วน ทันสมัย
- การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- การผลักดันให้เกษตรกรและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- กาหนดให้มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
มุ่งให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระเสียภาษี
- สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรที่ลดการ
เผาตอซัง
- ส่งเสริมการทาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฟื้นฟูคุณภาพน้า
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สรุปสาระสาคัญกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ “องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง
เกษตรกรพึ่งตนเองได้”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร/
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1) สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคี
ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 1.2 การสนับสนุนส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม
และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
1.2.1) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
1.2.2) การพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร
1.2.3) สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
1.2.4) พัฒนาองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในด้านการผลิตปัจจัยการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดนิ โดยส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในทีด่ ินเพือ่ ประกอบเกษตรกรรมของตน
2.2.1) เสนอร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน 5 ฉบับ
2.2.2) เสนอพระราชบัญญัติพัฒนาสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน
2.2.3) เสนอยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยัง่ ยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
2.2.1) พัฒนาแหล่งน้าชลประทานเดิม และแหล่งน้าธรรมชาติ ให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน้า
2.2.2) เพิ่มแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โดยเพิ่มแหล่งน้าชลประทาน
จาก 29 ล้านไร่ เป็น 37 ล้านไร่ หรือจาก 20% เป็น 25%
2.2.3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
2.2.4) สนับสนุนขุดสระเก็บน้าขนาดเล็กในไร่นา
ขนาด 2,500 ลูกบาศก์เมตร
2.2.5) ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ชลประทาน
2.2.6) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นระบบอินทรีย์ และสนับสนุนเงินทุนช่วงระยะ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
2.2.7) การจัดทาทะเบียนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อประกอบการจัดทานโยบายของรัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
2.2.8) รัฐควรพิจารณาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการพยากรณ์อากาศ
2.2.9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยา เพื่อลดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.10) ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของแหล่ง น้า

กลยุทธ์ที่ 2.3 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
2.3.1) ผลักดันให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากร โดยให้ออก
กฎหมายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
2.3.2) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3) วางระบบคุ้มครองป้องกันผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
2.3.4) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ความรู้และปัจจัยการผลิตเพื่อทาเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.3.5) ส่งเสริมการนาน้าเสียที่บาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร
2.3.6) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทากินบนภูเขาทาเกษตรกรรมอนุรักษ์ดินและน้า
2.3.7) ส่งเสริมการทาเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3.8) ส่งเสริมการนาขยะและของเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์
2.3.9) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครอบคลุมความจาเป็นของความหลากหลายทาง
ชีวภาพภาคเกษตร รวมถึงการอนุรักษ์ผู้ผสมเกสร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกร
ที่เกี่ยวข้องกับการทากิน และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
2.4.1) เสนอร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ........................
2.4.2) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ดิน
2.4.3) เสนอพระราชบัญญัติเกษตรพันธะสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ...................
2.4.4) พัฒนาเกษตรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรกรรม โดยคานึงถึงการ
ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด
3.1.1) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด
3.1.2) การประกันความเสี่ยงในการผลิตและราคาผลผลิต
3.1.3) การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย
3.1.4) จัดตั้งบริษัทจัดการส่งออกสินค้าเกษตรรายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าเกษตรใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 3.2 การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
3.2.1) ปกป้องคุ้มครอง และรักษาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น
3.2.2) พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3.2.3) ส่งเสริมการวิจัยด้านการเกษตร
3.2.4) ระบบการศึกษาและเรียนรู้สาหรับเกษตรกร
3.2.5) เชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน
3.2.6) ภาครัฐควรลงทุนในระบบบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตว์ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรเชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม
การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร กับภาครัฐและเอกชน
3.3.1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า
3.3.2) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่
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3.3.3) การสร้างความเป็นเอกภาพของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการด้านกองทุนการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 4.1 การเสนอแนะแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
4.1.1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2) เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
4.1.3) สร้างโอกาสไม่กลับไปมีภาระหนี้สิน โดยภาครัฐสร้างตัวอย่างความหลากหลาย
ทางเลือกกิจกรรมเกษตร
4.1.4) การวิจัยเชิงสังคมโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกีย่ วกับการเกษตรที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับการ
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร และลดการซ้าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพือ่ วัตถุประสงค์ดังกล่าว
4.2.1) ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนทีม่ ีอยู่เดิม
4.2.2) พัฒนาแหล่งทุนขนาดย่อมต่างๆในชุมชน ยกระดับเป็น “กองทุนพัฒนาเกษตรกร/
เกษตรกรรม”
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การแปลงแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ปี 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ท.ี่ .......
กลยุทธ์ท.ี่ ........

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่.......
กลยุทธ์ที่.........
-แนวทางที.่ ........
-แนวทางที.่ ........

โครงการ.........

โครงการ.........

โครงการ.........

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับ
นโยบาย

ระดับกระทรวงที่เกีย่ วข้อง

ระดับการปฏิบัติในพื้นที่

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
มติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรฯเป็นเจ้าภาพหลักรับแผนแม่บท
ไปบูรณาการกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯและแผน
ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผลักดันยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางของแผนแม่บทฯบรรจุ
ในยุทธศาสตร์ภาค/ยุทธศาสตร์จังหวัด
จัดประชุมสัมมนาวิธีนาแนวทางตามแผนแม่บทมาจัดทา
โครงการ เสนอขอสนับสนุนจากหน่วยงาน/แหล่งทุนในพื
22 ้นที่

จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/และแนวทาง ไปสู่โครงการปฏิบัติในพื้นที่ ตามแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์ที่.......................................
กลยุทธ์ที่..............................................
แนวทางพัฒนาแก้ไข
/ปัญหา

สาระสาคัญของโครงการ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย วิธีดาเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
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ตัวอย่างการนาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากแผนแม่บทไปจัดทาโครงการ
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา

โครงการ

1. มุ่งพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่
มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกรสมาชิก ทาเกษตรตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตร์ที่ 1
-ยุทธศาสตร์ที่ 1.1

1. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
บนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง
ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเชื่อมโยงเครือข่าย

2. เชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยใน
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และเอกชน โดยองค์กรเกษตรกรเป็นผู้
เสนอโจทย์วิจัย ร่วมวิจัย ทดสอบและ
นาผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2

2. โครงการศึกษาวิจัยตาม
ความต้องการของเกษตรกรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่
เกษตรกร

วัตถุ
เป้า
ประสงค์ หมาย

วิธี
ดาเนินงาน

งบ
ผล
ประมาณ ผลิต

24

ผล
ลัพธ์

ตัวอย่างการนาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากแผนแม่บทไปจัดทาโครงการ (ต่อ)
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา

โครงการ

3. โครงการพัฒนา
3. พัฒนาองค์ความรู้เกษตร
เกษตรกรต้นแบบด้านการ
โดยสร้างองค์ความรู้ให้
เกษตรกรคิดเป็นระบบด้านการ จัดการฟาร์ม
จัดการฟาร์ม การดาเนินธุรกิจ
รูปกลุ่ม การเพิ่มมูลค่า
-สนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่
เข้าสู่ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยให้
มีสถานศึกษาปรับแผนการสอน
มุ่งให้เยาวชนเป็นเจ้าของฟาร์ม
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2

วัตถุ
ประสงค์

เป้า
หมาย

วิธี

งบ
ดาเนินงาน ประมาณ

ผล
ผลิต

ผล
ลัพธ์
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ตัวอย่างการนาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากแผนแม่บทไปจัดทาโครงการ (ต่อ)
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา

โครงการ

4. การสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายชนิด
สินค้า โดย มุ่งให้เกษตรกรผลิต
สินค้าชนิดเดียวกัน รวมกลุ่มระดม
ความเห็นพัฒนาแก้ไขปัญหาตาม
ลักษณะแต่ละชนิดสินค้า
ซึ่งแตกต่างกัน
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3
5. การพัฒนาเกษตรกรยากจน
ตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.4

4. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
รายชนิดสินค้า

5. โครงการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรอย่างยั่งยืนแก่
เกษตรกรยากจน

วัตถุ
ประสงค์

เป้า
หมาย

วิธี
ดาเนินงาน

งบ
ผล
ประมาณ ผลิต
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ผล
ลัพธ์

ตัวอย่างการนาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากแผนแม่บทไปจัดทาโครงการ (ต่อ)
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา

โครงการ

6. การพัฒนาเกษตร
6. โครงการจัดทา
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย แผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึง ตาบลเชือ่ มโยงสู่เกษตร
การตลาด โดยจัดทาโครงการ
อุตสาหกรรม
นาร่องพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
สาหรับพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
เช่น ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ยกระดับรายได้เกษตรกรให้เ ป็น
“ผู้ประกอบการเกษตร
อุตสาหกรรม”
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1

วัตถุ
ประสงค์

เป้า
หมาย

วิธี
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผล
ผลิต

ผล
ลัพธ์
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ตัวอย่างการนาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากแผนแม่บทไปจัดทาโครงการ (ต่อ)
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา

โครงการ

7. แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย 7. โครงการแก้ไขปัญหา
ประชาสัมพันธ์กับหมู่บ้าน ชุมชน หนี้สินเกษตรกร
ให้เกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นหนี้
นอกระบบทราบหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือ และช่องทางการยื่นเรื่อง
เสนอหน่วยงานแก้ไข รวมทั้งสร้าง
โอกาสไม่กลับไปมีภาระหนี้สิน โดย
ภาครัฐจะสร้างความหลากหลาย
ทางเลือกตัวอย่างเกษตรกรที่
ประสบผลสาเร็จ ให้เกษตรกร
ตัดสินใจ
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1

วัตถุ
เป้า
ประสงค์ หมาย

วิธี
ดาเนินงาน

งบ
ผล
ประมาณ ผลิต
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ผล
ลัพธ์

ตัวอย่างการนาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากแผนแม่บทไปจัดทาโครงการ (ต่อ)
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา

โครงการ

8. สนับสนุนให้มีการก่อสร้าง 8. โครงการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็กใน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
หมู่บ้าน/ชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
-ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้น้าเพือ่
การเกษตร อุปโภคบริโภคและ
เพื่ออุตสาหกรรม
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2

วัตถุ
เป้า
ประสงค์ หมาย

วิธี
ดาเนินงาน

งบ
ผล
ประมาณ ผลิต

ผล
ลัพธ์
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