คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
นโยบายหลัก 12 ด้าน
มีที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ได้แก่
ข้อ 5 พัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย
ข้อ 5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
ข้อ 5.3 พัฒนาภาค
การเกษตร

ข้อ 5.6 พัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

ข้อ 7 การพัฒนา
สร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก
ข้อ 7.2 สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ข้อ 8 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยทุก
ช่วงวัย

ข้อ 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

ข้อ 10 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อ 10.1 ปกป้อง ข้อ 10.3 ส่งเสริมการ
รักษาฟื้นฟูทรัพยากร บริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ป่าไม้ และสัตว์ป่า แหล่งน้าชุมชนและทะเล

ข้อ 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ข้อ 5.2.1
พัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Bio-CircularGreen Economy)
-นาเทคโนโลยี/นวัตกรรม
สร้างมูลค่าทางชีวภาพ
และวัฒนธรรม
-พลังงานทดแทน
-วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

ข้อ 5.3.1

ข้อ 5.3 พัฒนาภาคการเกษตร
ข้อ 5.3.2 ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม

พัฒนาภาคเกษตร รั กษาเสถี ยรภาพ
ราคาสิ น ค้ า เกษตรและรายได้ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรในสินค้าเกษตรที่สาคัญ
-ใช้เครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม
ไม่เป็นภาระกับงบประมาณ
-พัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิต
ของเกษตรกรกับผู้ประกอบการแปร
รูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม
-การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการ
ขยายและเข้าถึงตลาดรูปแบบต่างๆ
-พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เ กษตรที่ มี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิด
ภาระทางการเงิน การคลังของรัฐ
-มาตรการเพิ่ ม รายได้ และลดต้ น ทุ น การผลิ ต ครบ
วงจร
-ลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนที่มี
ต้นทุนต่า
-ลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลการเกษตร
-พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
-วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต
-ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากร
ในพื้นที่และความต้องการของตลาด
-นาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบแผนที่เกษตรเพื่อ
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จัดการเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoing)

ข้อ 5.3 พัฒนาภาคการเกษตร (ต่อ)
ข้อ 5.3.3
พัฒนาองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่
-เพิ่มทักษะการประกอบการ และพัฒนาความเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ สหกรณ์
ด้านการตลาด การค้าออนไลน์ และระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิต การตลาดของ
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรอัจฉริยะ
-ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืช
-ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรอินทรีย์
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อ
ยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม
-ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
-ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย

ข้อ 5.3.5
ดูแลเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยให้
สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ทากิน แหล่งเงินทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยการผลิต
ต่างๆ
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ข้อ 5.3 พัฒนาภาคการเกษตร (ต่อ)
ข้อ 5.3.6
ส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าเป็นพืช
เศรษฐกิจ
-สนับสนุนกล้าไม้
วิชาการปลูก
แปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ข้อ 5.3.7

ข้อ 5.6 พัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

ข้อ 5.3.8

ส่งเสริมการทา
ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพทา
ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมี
ประมงให้เกิดความยั่งยืน
รายได้เพิ่มขึ้น
-ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมง
-ส่งเสริมการตลาด
ชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน
-วิจัยและพัฒนาพันธุ์
-การนาเทคโนโลยี
สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์
นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
พื้นบ้าน อาทิ โคเนื้อ
การแปรรูปมาเพิ่มมูลค่า
แพะ แกะ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

ข้อ 5.6.3
เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
-ส่งเสริมให้มีการใช้
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
B20 B100 เพื่อการใช้
น้ามันปาล์มดิบ
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ข้อ 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข้อ 7.2.5

สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง
ชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกต่างประเทศ
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุน
กระบวนการตัดสินใจ กาหนด
โลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
นโยบาย และมาตรการของ
ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
-พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต ภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้
ของภาคเกษตร
ประชาชนสามารถเสนอแนวคิด
-รวมถึงกากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และตามความ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ต้องการของตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
เศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการ
ต่างประเทศ
ในระดับชุมชน
-รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการชุมชน

ข้อ 7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของ
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ข้อ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ข้อ 8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้าและความยากจน
-ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่ที่สามารถแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัย ควบคู่กับการพัฒนาทุน
มนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัล
และอุตสาหกรรม 4.0

ข้อ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อ 10.1 ปกป้องรักษาฟื้นฟู

ข้อ 10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
-บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและ
สามารถทากินได้อย่างเหมาะสม

น้าทั้งระบบ แหล่งน้าชุมชนและทะเล
-ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการน้าในชุมชนตามแนว
พระราชดาริ

ข้อ 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทากินและความเหลื่อมล้าทางด้านการถือ
ครองที่ดิน
-จัดสรรที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
-การกระจายสิทธิ์การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และมีมาตรการ
ป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ไม่ใช่เกษตรกรและผู้ยากจน 6

นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
ข้อ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
-จัดพื้นที่เกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้าและคุณภาพดิน
(Agri - Map)
-กาหนดเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถมีรายได้จากผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพที่
สาคัญ อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชย
รายได้ประกันภัยสินค้าเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบวินัยการเงิน การ
คลังของรัฐ
-ส่งเสริมเกษตรพันธะสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกาไรสินค้า
เกษตรที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร
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นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร (ต่อ)
-แก้ปัญหาราคาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราใน ภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือเกษตรใน
ราคาที่เข้าถึงได้
-ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี เพื่อนาไปสู่ผลการละ ลด เลิก โดย
จัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพที่เกษตรกรยอมรับ
-ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
-เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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