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ค าน า 
 

  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการท างานของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคการเกษตร โดย
สอดคล้องกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
และแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของส านักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติในการปฏิบัติได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
 
         ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 | แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 3 
 

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.
2553 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติก็เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม โดยที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรใน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพ่ือวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุน
สิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพ่ือเกษตรกรอย่างแท้จริงและมี
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาค
เกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพ่ือให้การด าเนินงานมีความชัดเจนจึง
ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้น และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 16 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น 
  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นแผนเพ่ือการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ภาคี
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และได้ด าเนินการตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ พร้อมกับได้น าข้อมูลการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยให้เกิดความ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา รวมถึงแผนและนโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
การระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิคือ 
  วิสัยทัศน์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันของเกษตรกรที่ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ
เกษตรกรในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และสร้างความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเกษตรอย่างยั่งยืน  มี พั น ธ กิ จ  คื อ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสะท้อนปัญหา พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายภาค
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เกษตรกรรม  ส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร  สร้างความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 5 เรื่องส าคัญ ดังนี้ คือ  
 แผนปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติจากล่างสู่บน 
 แผนปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ยกระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพ่ือคุ้มครองและรักษาประโยชน์ในภาค
เกษตรกรรม 
 แผนปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 แผนปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 แผนปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 การก าหนดทิศทางการท างานของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ภาคการเกษตร ผ่านการด าเนินงานบนพื้นฐานความร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570)  ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในโครงการต่างๆ บรรลุตามประเด็นเปูาหมายการ
พัฒนาเกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพ่ือให้สภาเกษตรกรมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
ทิศทางภาคการเกษตรของประเทศ และเป็นสถาบันของเกษตรกรที่ส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ
เกษตรกรในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมถึงพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 1.วิสัยทัศน์ 
  เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็ง ในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
 2.ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติจากล่างสู่บน 
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้รัฐ ต้องด าเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ
เกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพ่ือวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร 
เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพ่ือเกษตรกรอย่างแท้จริง และ
มีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาค
เกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องบูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติจากล่างสู่บน 
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  2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อคุ้มครองและรักษา
ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม 
  คุ้มครองและรักษาประโยชน์ขององค์กรเกษตรกร และเกษตรกร โดยการยกระดับการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร ผ่านเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล เพื่อสะท้อนปัญหาของเกษตรกรใน
พ้ืนที่จากล่างสู่บน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง หรือ
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าเสนอความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่มีผลกระทบต่ออาชีพ
เกษตรกรรม รวมถึงสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงมาตรการกลไกด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ
ภาครัฐได้ถูกช่องทาง มีการประสานติดตามผลอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
   พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553  ก าหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอ านาจ
หน้าที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดนโยบายต่างๆได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
การส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสมและเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืนๆ การ
แก้ปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ผลผลิต ทางเกษตรกรรม 
รวมทั้งเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร จึง
มุงใหเกษตรกรพ่ึงตนเองได และสรางความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกรใหเปนองคกรที่สามารถด าเนินธุรกิจครบวงจร 
และลดการพ่ึงพาจากภาครัฐ การสร้างกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนที่  เสริมสร้างความ
ร่วมมือเชื่อมโยง หุ้นส่วนเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามบริบทพ้ืนที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน การสร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรภาค
การเกษตร รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความเชี่ยวชาญ เพ่ือต่อยอดใน
การพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนที่  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 
  4.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
            สภาเกษตรกรแห่งชาติให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม เพ่ือให้เกษตรกร
เตรียมพร้อมในการปรับตัวพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของตนเองให้เกิดความยั่งยืน 
   5.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
   พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
มุมมอง แนวคิดในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ยกระดับขีด
ความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกร
จังหวัด รวมถึงยกระดับเชื่อมโยงกลไกการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
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เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)  เชื่อมโยงกลไกระบบดิจิทัลกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 3.ยุทธศาสตร์ 
  1.แผนปฏิบัติการที่ 1 บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติจากล่างสู่บน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  
   1.จัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมจากล่างสู่บน 
   2.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม
แห่งชาต ิ

2.แผนปฏิบัติการที่ 2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ใน
ภาคเกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 
   1.การส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร  
   2.สร้างโอกาสในการเข้าถึงมาตรการกลไกด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ
ภาครัฐ 
  3.แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 
   1.การสร้างกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ 
   2.เสริมสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามบริบท
พ้ืนที ่
   3.เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ครบวงจรและยั่งยืน 
   4.การสร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรภาคการเกษตร 
   5.การแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความเชี่ยวชาญเพ่ือ
ต่อยอดในการพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ 
  4.แผนปฏิบัติการที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 
   1.การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด คณะกรรมการ อนุกรรมการ 
และคณะท างานฯ 
   2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
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5.แผนปฏิบัติการที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 
 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและเครือข่ายสภาเกษตรกร 
 2.การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 

 4.โครงการส าคัญ 
  แผนปฏิบัติการที่ 1 บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติจากล่างสู่บน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมจากล่างสู่บน 
   โครงการและวิธีด าเนินงาน 
    1.โครงการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติ 
    วิธีด าเนินงานที่ 1 : จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติ  

วิธีด าเนินงานที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศภาคเกษตรกร 
พร้อมรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป 
    2.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
    วิธีด าเนินงานที่ 1 : การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมแห่งชาติ 
   โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการติดตามผลการน าแนวทางต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติ ประกอบการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรรมแห่งชาติ 
  แผนปฏิบัติการที่ 2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ใน
ภาคเกษตรกรรม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
เกษตรกร  
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดท าข้อเสนอเพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย ปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : เวทีระดมความเห็นอุปสรรคและปัญหาที่มีเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรม  

วิธีด าเนินงานที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอตามบริบทพ้ืนที่ เวที 4 ภาค  
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วิธีด าเนินงานที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ความเห็นต่อข้อ
กฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงมาตรการกลไกด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมของภาครัฐ 
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.จัดตั้งศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรระดับจังหวัด 

วิธีด าเนินงานที่ 1 : สร้างเครือข่ายประสานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรระดับต าบล
อ าเภอ ในรูปแบบคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 
    วิธีด าเนินงานที่ 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับ
ชุมชน 

วิธีด าเนินงานที่ 3 : สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาเกษตรกร ระดับจังหวัด 
 แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่ 
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการสร้างกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : เชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาค
เกษตรกรรม 

วิธีด าเนินงานที่ 2 : การวางแผนสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ แบบมีส่วนร่วม  
วิธีด าเนินงานที่ 3 : ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรและภาคชนบทสู่การปฏิบัติ  

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือเชื่อมโยง หุ้นส่วนเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ตามบริบทพื้นที ่
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาภาค
เกษตรกรรมตามบริบทพื้นที ่
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : เสริมสร้างความร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมตาม
บริบทพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  

วิธีด าเนินงานที่ 2 : การพัฒนาความร่วมมือ เพ่ือเชื่อมโยงเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กับภาคีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

วิธีด าเนินงานที่ 3 : เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกับภาคีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วม
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตธุรกิจเกษตร ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที ่
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 แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการบูรณาการการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : ประสานความร่วมมือการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินงานที่ 2 : การศึกษาวิจัยพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วมตามบริบทพ้ืนที่  
วิธีด าเนินงานที่ 3 : เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต่อยอดการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรมเพ่ือการลดต้นทุน พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 
   2.โครงการต้นแบบเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : ประสานความร่วมมือเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาภาค
เกษตรกรรมตามบริบทพ้ืนที่ 

วิธีด าเนินงานที่ 2 : สนับสนุนองค์ความรู้เกษตรกรรมทางเลือกอย่างครบวงจรและยั่งยืน  
วิธีด าเนินงานที่ 3 : ด าเนินการสร้างต้นแบบเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

การประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
  3.โครงการบูรณาการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : ประสานความร่วมมือองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจเกษตรตามบริบทพ้ืนที่  

วิธีด าเนินงานที่ 2 : สนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
อย่างครบวงจรและยั่งยืน  
    วิธีด าเนินงานที่ 3 : เตรียมความพร้อมองค์กรเกษตรกรสร้างต้นแบบการพัฒนาเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอย่างครบวงจร หนึ่งอ าเภอหนึ่งธุรกิจการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที ่4 การสร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรภาคการเกษตร 
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรภาคการเกษตรของ
เกษตรกร 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : ประสานความร่วมมือเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพ่ือสร้างโอกาสและ
การเข้าถึงทรัพยากรภาคการผลิตตามบริบทพ้ืนที่                                         



 | แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 10 
 

    วิธีด าเนินงานที่ 2 : เสริมสร้างกลไกการเข้าถึงทรัพยากรภาคการเกษตรของเกษตรกรตาม
บริบทพ้ืนที ่                                                      

วิธีด าเนินงานที่ 3 : พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรภาคการเกษตร เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความ
เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดในการพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่ 
  โครงการและวิธีด าเนินงาน 
   1.โครงการแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความ
เชี่ยวชาญ   เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่ 
   วิธีด าเนินงานที่ 1 : ยกระดับและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร องค์ความรู้งานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะและ ความเชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์สัมมาชีพของเกษตรกร
เชิงพ้ืนที่                                              

วิธีด าเนินงานที่ 2 : แบ่งปันฐานข้อมูลเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ (Big Data) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าฐานข้อมูลเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ ให้เกิด
ความร่วมมือและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
แผนปฏิบัติการที่ 4 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การด าเนินงานตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด  
 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 
 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 7.ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีจัดท าข้อเสนอเพ่ือการสร้างโอกาสและความเสมอสังคมในการขับเคลื่อนภาค
เกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การด าเนินการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 1.จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้น เพ่ือประสานงานและ
จัดการเลือกตั้ง 
 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด และ
ประจ าอ าเภอ 
 3.ค่าใช้จ่ายในการประสานงานอ านวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร 
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 4.ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เพ่ือเลือกประธาน
และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 5.ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
แผนปฏิบัติการที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและเครือข่าย สภาเกษตรกร 
โครงการและวิธีด าเนินงาน 
 1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกร 
 วิธีด าเนินงานที่ 1 : เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

วิธีด าเนินงานที่ 2 : เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
วิธีด าเนินงานที่ 3 : ยกระดับการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด 
วิธีด าเนินงานที่ 4 : เชื่อมโยงกลไกปฏิบัติงานระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในและต่างประเทศ 
 2.โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 วิธีด าเนินงานที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 

วิธีด าเนินงานที่ 2 : ยกระดับเชื่อมโยงกลไกการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและ
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

วิธีด าเนินงานที่ 3 : ยกระดับการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 

วิธีด าเนินงานที่ 4 : ยกระดับเชื่อมโยงกลไกการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและ
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกับภาคีเครือข่าย 
 3.โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงานรูปแบบองค์กรสมรรถนะสูง
แบบมีส่วนร่วม 
 4.โครงการเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารภายในองค์กรสร้างความเข้าใจเครือข่ายสมาชิกสภา
เกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 
โครงการและวิธีด าเนินงาน 
 1. โครงการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 
 วิธีด าเนินงานที่  1  : พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) 
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วิธีด าเนินงานที่ 2 : เชื่อมโยงกลไกระบบดิจิทัลกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอกองค์กร 
  วิธีด าเนินงานที่ 3 : การน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรเชิงพื้นที่ 
 วิธีด าเนินงานที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ 

วิธีด าเนินงานที่ 2 : พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร 
และน าความเห็นจากช่องทางต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนที่ 

วิธีด าเนินงานที่ 3 : พัฒนาระบบประมวลความคิดเห็นจากล่างสู่บน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
  แผนระดับท่ี 1 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

      2.1.1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก)   
  (1) เป้าหมาย 
      1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
       1.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
   2.๑.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กร
เกษตรกรในการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม ศาสตร์จากประสบการณ์ของปราชญ์ในพ้ืนที่ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ือสร้างเกษตรมูลค่าเพ่ิมจากอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
    2.1.๒ เกษตรปลอดภัย การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
ด้านเกษตรปลอดภัยทุกระดับ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ให้ไปสู่การยอมรับ
ของตลาดในระดับชาติและนานาชาติ 
   2.1.๓ เกษตรชีวภาพ ให้ส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ในด้านการอนุรักษ์ 
การวิจัยและพัฒนา การต่อยอด การขยายผล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนากระบวนการทางภาคเกษตรกรรมของไทยไปสู่การผลิตที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
   2.1.๔ เกษตรแปรรูป การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร 
โดยใช้การแปรรูปที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของตลาด ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการแปร
รูป เพ่ือให้เกิดสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง 
   2.1.๕ เกษตรอัจฉริยะ การส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการกระบวนการผลิต โดยใช้ศาสตร์สมัยใหม่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านศักยภาพของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
   2.1.6 ระบบนิเวศการเกษตร การสร้างระบบนิเวศการเกษตรที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิต
ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ที่เป็นส่วนส่งเสริมในการสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่
กระบวนการต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่จะส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรกรรม
ของไทย 
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     2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ในกระบวนการผลิต แปรรูป ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม เป็น
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต โดยใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม 
     2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
   2.3.1 ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์และ
การเรียนรู้ โดยใช้อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของพ้ืนถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต 
อาชีพ สิ่งแวดล้อม คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมของพ้ืนถิ่นนั้นๆผ่านการท่องเที่ยว 
   2.3.2 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การส่งเสริม สนับสนุนภาค
การเกษตรที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย ผ่านกระบวนการผลิตวัตถุดิบใน
กระบวนการต้นน้ า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือน าไปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความงาม และสินค้า
โดยใช้ศาสตร์ทางด้านแพทย์แผนไทยในกระบวนการกลางน้ า และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านสินค้า
และบริการทางการเกษตรที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในกระบวนการปลายน้ า เพ่ือน าไปสู่
การเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาควบคู่กันไปได้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทาง
การเกษตรของไทย 
     2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   2.4.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน 
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อภาคเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ทั้งทรัพยากรทางการเกษตร ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในทุกกระบวนการของภาคเกษตรกรรม และเชื่อมโยงเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มใน
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย ให้สามารถพัฒนาก้าวหน้าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

    2.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ การส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร องค์กร
เกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรถือเป็นขั้นแรกของการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่
การผลิตภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยขั้นต่อไปจากสถานการณ์แนวโน้มของโลกการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาช่วยในการเกษตร จะสามารถส่งเสริมให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรมีการพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่าง
ครบวงจร 

 2.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน การลดความเหลื่อมล้ าในสังคมถือเป็น
เปูาหมายของภาครัฐ ที่จะสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรมให้เกิดในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินถือเป็นเปูาหมายที่ส าคัญของเกษตรกรไทย เนื่องจากต้นทุนทางการเงินถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญในการท า
การเกษตร 
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   2.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ในการพัฒนาและเสริมสร้างการประกอบอาชีพให้แก่
เกษตรกร การตลาดคือสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากการตลาดเป็นกระบวนการที่สร้างรายได้และความเติบโตให้แก่การ
ด าเนินธุรกิจภาคการเกษตร และเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส าคัญ การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการตลาดให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรถือเป็นความส าคัญที่องค์กรต้องตระหนักถึง เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับเป็นอยู่ของเกษตรกร 
   2.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรนั้นมีอยู่น้อย และ
เกษตรกรยังขาดทิศทางในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ท าให้การพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย ยังไม่สามารถ
พัฒนาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม
ยังคงเป็นความจ าเป็นที่เกษตรกรควรได้รับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมภาค
เกษตรกรรมของไทย 

  2.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาภาคการเกษตร
และบูรณาการกลไกภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบัน
วิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและ
ศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจา
จัดท าความตกลงทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ความส าคัญในการสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เป็นฐานหลักของประเทศด้วยระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าเทียม ทั้งในระดับองค์กรและในระดับเครือข่าย โดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับระบบเกษตรกรรม เกิดจากความร่วมมือขอ งหุ้นส่วน
เศรษฐกิจเกษตร โดยภาคเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกันสร้างโอกาสและการพัฒนาด้านการเกษตร ในกรอบทวิภาคี พหุ
ภาคี และไตรภาคี สามารถรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งด้านการลงทุน การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการตลาดในต่างประเทศ ขยายกรอบ
เป็นจตุภาคี ในการเพิ่มศักยภาพด้านการส่งออก ซึ่งเป็นการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  

2.1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
    (1) เป้าหมาย 
     1.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

       1.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
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       1.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     2.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   2.1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
   2.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
   2.1.3 กระจายการถือครองทีด่ินและการเข้าถึงทรัพยากร 
   2.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
   2.1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทุกกลุ่ม 
   2.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง 
   2.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   2.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
     2.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   2.2.1 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     2.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   2.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ
รวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
   2.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   2.3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน 
   2.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
   2.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   2.๓.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
     2.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 
   2.4.1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง 
   2.๔.2 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันหลักของเกษตรกรที่มีระบบและกลไกการสะท้อนปัญหาด้าน

เกษตรกรรม ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ร่วมแสดงความคิดเห็ น สะท้อนปัญหา 
และเสนอแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร โดยหลักความเสมอภาคและครอบคลุมทั้งระบบเกษตรกรรม โดยมี
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลาง รวบรวมข้อเสนอในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเกษตรกรจังหวัด รวมถึงข้อเสนอที่เกิดจากมติในระดับกลุ่ มจังหวัด และระดับภาค โดยมีระบบ
สารสนเทศที่เป็นแกนกลางของข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเกษตรซึ่งใช้เป็นฐานหลักในการตัดสินใจในการเสนอ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร รวมถึงการน าใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร เป็นการลดความเหลื่อมล้ า โดยให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
สามารถใช้และรักษาสิทธิ์ ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงโอกาส 
การเข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองที่ยั่งยืน 

        2.1.3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง)   
  (1) เป้าหมาย 
      1.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  

   1.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     2.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

2.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
๒.1.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
2.1.๓ การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

     2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2.2.1 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 
๒.2.2 ช่วงวัยผูสู้งอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

     2.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ 
   2.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

2.3.2 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๒.3.3 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
   2.3.4 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
     2.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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2.1.1 การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

๒.1.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน           
ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
     2.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 

2.1.1 การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
๒.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

     2.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์
2.6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
๒.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
2.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นองค์กรแกนหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ทั้งด้านการเสนอเพ่ือการก าหนดนโยบาย และการประสานในระดับนโยบายน าสู่
การขับเคลื่อน รวมถึงการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่โดยสภาเกษตรกรจังหวัด เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร  

   2.1.4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)   
  (1) เป้าหมาย 
      1.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
   1.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   1.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   1.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        2.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
   2.1.1 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
     2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

2.2.1  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
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๒.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
2.2.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

     2.3 ภาครัฐมีความทันสมัย 
   2.3.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

 2.3.2 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์       

  สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคที่ไม่อาจด าเนินการตามแผนแม่บท และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา 

2.1.5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง)   
  (1) เป้าหมาย 
      1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
       1.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
    1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
    1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     2.๑ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 2.1.1  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทัง้ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  
๒.1.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
2.1.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สี่งแวดล้อม  
2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
2.1.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ 
      2.2 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศโดย 

    2.2.1 ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ คนไทย 
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   2.2.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
   2.2.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
   2.2.4 พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
  สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรแกนหลักในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม โดยการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม โยงกับแผนบทกับ
แผนแม่บทในระดับจังหวัด โดยสาระส าคัญของแผนแม่บทมีความสอดรับกันระหว่างการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
การพัฒนาเกษตรกรรมกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการเกษตร รวมถึงการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการท าการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ สมดุล และอย่างยั่งยืน 
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  แผนระดับท่ี 2 
 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) 
       2.1.1) ประเด็นการเกษตร 
  1.ประเด็นการเกษตรในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้เป็นการให้ความส าคัญกับภาค
การเกษตร เนื่องจากภาคเกษตรของประเทศไทยเป็นภาคที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และอาชีพเกษตรกรเป็น
อาชีพของประชากรในประเทศประมาณ 24 ล้านคน รวมถึงภาคการเกษตรของไทยนั้นยังเจอความท้าทายที่
ต้องการพัฒนาอีกหลายๆด้าน เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและระบบเศรษฐกิจ โดยภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ที่ต้องการยกระดับประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว และประเด็นการเกษตรถือเป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรเป็นส าคัญ 
จึงตรงต่อวิสัยทัศน์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติที่กล่าวไว้ว่า “ สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันแกนหลัก ประสาน
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งในอาชีพ ” ซึ่งการท างานของ
องค์กรให้ความส าคัญแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร องค์กรเกษตรมีความเข้มแข็งในอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
  2.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตร มีตัวชี้วัดของ
เปูาหมาย 2 ตัว คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น และ(2) ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 
  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่น ด้วยการใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมถึงการสร้างความแตกต่างของสินค้าแต่ละท้องถิ่น 
เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่นๆ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 



 | แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 22 
 

  4. แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยเกษตรปลอดภัยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือสร้างความปลอดภัยทางด้านการเกษตรและความมั่งคงทางด้าน
อาหาร (2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการเกษตร 
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ (3) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์
วีถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยเกษตรปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ สินค้า
เกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

  5.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยเกษตรชีวภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยาย
ผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (2) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต แปรรูป และการพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ ยกระดับเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการเกษตร (3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (4) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยเกษตรชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ สินค้า
เกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

  6.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยเกษตรแปรรูปของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) ส่งเสริมการพัฒนาใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการ
เกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร (2) 
ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าใน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร (3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
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กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป (4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และ
ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยเกษตรแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ สินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

  7.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการ
ผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
(2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้าน
การผลิตและการตลาด ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือวางแผนการเกษตร
และพัฒนาการเกษตร (3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการ
ถ่ายทอดสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ควบคู่การใช้
เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยเกษตรแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) 
สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่หรืออัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (2) ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรืออัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

  8.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากร
ทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุน
การสร้างมูลค่าและความมั่นคงทางด้านอาหาร และใช้ข้อมูลน ามาวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม (2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชน ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝูาระวัง
เตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มี
มาตรฐานและครบวงจร วางกลไกการจัดการปัญหาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในทุกมิติ 
รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (4) ส่งเสริมการ
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รวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุน
การขยายเครือข่ายธุรกิจของเกษตรกร และสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรที่มีความเข้มแข็ง และดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง (5) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภาคเกษตร รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค รวมถึง
ส่งเสริมให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค (7) ส่งเสริม
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร (8) อ านวยความสะดวกทาง
การค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความ
สะดวก 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรที่ เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ (1) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน และ(2) สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

       2.1.2) ประเด็นการท่องเที่ยว 
  1.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวมีเปูาหมายที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ (1) รายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเพ่ิมข้ึน และ (2) ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
  2.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ สินค้า
ชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือสร้างสินค้า รวมถึงพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบ
ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น  
(2) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพ่ือ



 | แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 25 
 

สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมและสินค้า
ของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย (3) ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโดยการ
น าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสาร
เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ (1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
(2) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
และ(3) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ิมข้ึน 

  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่
บนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการให้บริการ  พร้อมทั้งสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว (2) พัฒนายกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้า
ใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
การแพทย์แผนไทย 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เพ่ิมข้ึน  

       2.1.3) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
  1.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่มีเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ คือ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
  2.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มี
การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า
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ให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ 
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงการผลิต
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยส่งเสริม
แนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จาก
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศ (3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
และการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ (4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอ านาจ
การต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง
กับแผนปฏิบัติการ คือ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่อง
ทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2) สนับสนุนให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงิน 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 

  4.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) สนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรให้มีสินค้าและ
บริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้า ให้ความส าคัญกับการผลิตที่ใช้การตลาดน า โดย
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ค านึงถึงความต้องการของตลาด พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมี
ความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาด (2) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับ
สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดเฉพาะ
กลุ่ม เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสมุนไพร สินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นต้น (3) 
ส่งเสริมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาด  

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ 
คือ การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

  5.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้
สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ให้เป็นระบบที่เป็น
ปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการ (2) สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ทั้งในและระหว่าง
ประเทศ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกัน (3) สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้ง
ในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์
ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ที่เชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจ
ขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจตั้งตอนใหม่  

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ 
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

       2.1.4) ประเด็นพลังทางสังคม 
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  1.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพลังทางสังคมมีเปูาหมายที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
  2.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคมของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและ
กัน (2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการ
จัดการตนเอง (3) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน (4) ต่อยอดการ
พัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีความมั่นคงทางรายได้ 
และพ่ึงพาตนเองได้ (2) ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 
เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี  

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ 
คือ (1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือสูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
และ(2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

       2.1.5) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
  1.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจฐานรากมี
เปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ รายได้ของประชากร
กลุ่มรายได้น้อย เพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
  2.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 
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 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สร้างโอกาสและการ
เข้าถึงข้อมูลและความรู้ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ 
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับองค์ความรู้
ใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจรครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลาง
น้ า ปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) บริหารจัดการหนี้สินอย่าง
ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ที่น าไปสู่การออมและเป็นหลักประกันในการลงทุน 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน 

  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน เพ่ือสร้างการเติบโตและการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน 
โดยครอบคลุมช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

       2.1.5) ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  1.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนมี
เปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
  2.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียวของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ
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แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ปูองกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ให้ความส าคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นท่ีมีคุณค่าต่อระบบนิเวศและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท างานบูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตรให้
เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (2) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ 
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริม
การบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (3) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ 
และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนใน
ระดับประเทศ ทั้งด้านพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน
สูงขึ้น และ(2) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเลของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทั้งระบบ (2) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเลที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มข้ึน 

  4.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) จัดคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 
และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ (2) จัดการสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภท เพ่ือปูองกันการ
ปนเปื้อนของสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมความรู้และ
การใช้สารเคมอีย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ
การ คือ (1) คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ และ(2) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ
ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  4.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการ
ประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศไทยเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

       2.1.5) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  1.เปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐมีเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ 
(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ(2) ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
  2.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชนของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การพัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน (2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (3) ปรับวิธีการท างาน จากการท างานตามภารกิจที่
ก าหนดมาเป็นการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการบริการ
ภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ 
คือ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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  3.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มหาภาค รักษาวินัยการเงินการคลัง ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส 
ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือนโยบายใหม่ๆ (2) จัดท า
งบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนทบทวนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจ
อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆมิติอย่างยั่งยืน (3) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังที่ เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

  4.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น ภาครัฐทันสมัย 
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งบนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง (3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ครบทุกมิติ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว 

  5.แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

 แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและ
นโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีจริยธรรมและจิตส านึกที่ดี (3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
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ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (4) 
สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ คือ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
       2.2.1) หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่มีความเก่ียวข้อง  

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 1 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ
(5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 1 ที่เก่ียวข้อง คือ (1) มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปสูงขึ้น (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ 
ความมั่งคงทางอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร และ(3) เพ่ิมศักยภาพและ
บทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับ
ส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่ง
เปูา เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่า (2) การส่งเสริมการผลิต
และการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูง (3) การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิม
สูงจากแบบอย่างความส าเร็จในประเทศ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานรวมทั้งการใช้น้ าซ้ า (5) การ
ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า
กลุ่มปศุสัตว์และประมง (6) การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ (7) การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า
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ผลผลิตของเกษตรกร (8) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ื นที่
เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิตการเกษตร (9) การพัฒนาฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูลที่เก่ียวของกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(10) การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร (11) 
การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และ(12) การพัฒนา
กลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ
นักวิชาการในพ้ืนที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วง
โซ่อุปทาน 

       2.2.2) หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและความยั่งยืนที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 2 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การท่องเที่ยวไทยเป็นการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอ่ืน (2) การปรับ
โครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ 
การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง และ(2) การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
รองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 

       2.2.3) หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูงที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 4 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม (4) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
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 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ไทยมีศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ และ(2) ประชาชนไทยได้รับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก (2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และ
สุขภาพ (3) การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

       2.2.4) หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 7 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 7 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ (2) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การ
แข่งขันใหม ่(3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริม
อย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท า
ธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (2) จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
อย่างทั่วถึง (3) การส่งเสริมพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็น
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (4) การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ และ(5) การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มี
ศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 

       2.2.5) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืนที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 8 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ
(5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม ่

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 8 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ของภาคลดลง และ(2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มี
ความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (2) การ
ส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่และเมือง และ(3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 

       2.2.6) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม  
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และ
มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสมที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 9 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ และ(2) การ
มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 9 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ(3) การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า (2) (3) และ(4) 
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       2.2.7) หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ าที่มีความเกี่ยวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 10 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (3) การ
เปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ(4) การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 10 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ(3) การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า (2) การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น 
และเกษตรกร จากเศรษฐกิ จหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  (3) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า และ(5) การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและ
การด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 

       2.2.8) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 11 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความ
ยั่งยืน และ(2) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 11 ที่เก่ียวข้อง คือ (1) สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ (2) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบ
นิเวศเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ(5) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลด
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

       2.2.9) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 12 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (2) การมุ่งสู่
สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 12 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข และ(2) 
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  (2) 
การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง และ(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       2.2.10) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
  1. กลยุทธ์ เปูาหมายและความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนที่มีความเก่ียวข้อง 

 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายที่ 13 กับเปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ คือ (1) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
และ(2) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
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 เปูาหมายตัวชี้วัดของหมุดหมายที่ 13 ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ 
เข้าถึงได้ และ(2) ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 กลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ (1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 
สะดวก และประหยัด (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ (3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารตัด
การเพ่ือการพัฒนาประเทศ (4) สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 


