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* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมประมงจัดท าเพ่ือเป็น 
กรอบทิศทาง การท างานของกรมประมงและเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของกรมประมง 
ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงาน 
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่การประมงที่ยั่งยืน” ซึ่งการจัดท าครั้งนี้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  
และพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้อง  
กับแผนแม่บท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (มาตรา 26) ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับ
ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนระดับที่ 3 คือแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2  
เช่น แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี เป็นต้น โดยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดแผนลงตามล าดับขั้นของแผนแต่ละระดับโดยมีตัวชี้วั ด 
ที่สอดคล้องกัน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ให้สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมาตรา 9 ก าหนดให้วาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็น
แผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเมื่อจัดท า
แผนระดับ 3 และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้วสามารถประกาศใช้แผนดังกล่าวได้ทันที และให้
น าแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ด้วย 
 แผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นแผนในระดับที่ 3  
มีความสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ดังนี้ 
 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แผนระดับที่ 2 
  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ประเด็น ได้แก่ 
  1.1 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 
  1.2 ประเด็นที่ 3  การเกษตร 
  1.3 ประเด็นที่ 7  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
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  1.4 ประเด็นที่ 8  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
  1.5 ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 
  1.6 ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
  1.7 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 2. แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) จ านวน 1 นโยบาย 
ได้แก่ 
 4.1 นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
โดยแผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
 3. ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
 4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ภาพรวมงบประมาณระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมประมง งบประมาณทั้งสิ้น 
26,716.4970 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 งบประมาณปี 2563 จ านวน 4,444.2163 ล้านบาท  เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และ
งบประมาณในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 30 โครงการ  

 งบประมาณปี 2564 จ านวน 10,993.8181 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และ
งบประมาณในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 42 โครงการ  

 งบประมาณปี 2565 จ านวน 11,278.4616 ล้านบาท  เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และ
งบประมาณในการด าเนินงาน 1 ผลผลิต 42 โครงการ  

กรมประมงตั้งเป้าหมายที่จะใช้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของประเทศในด้านการพัฒนาและบริหารทรัพยากรสัตว์น้ าที่ยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ ๒  
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖0 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖0  
 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)         
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

(๑) เป้าหมาย : 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : กรมประมงมีการด าเนินการตามภารกิจของ

หน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการท าการประมง และ
การค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งในและนอกน่านน้ าไทย และปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย : 

1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  
1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ  
4. เกษตรแปรรูป  
5. เกษตรอัจฉริยะ 
6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมประมงมีการด าเนินการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาสัตว์น้ า การแปรรูป ก ากับดูแลสินค้าประมงให้ได้ตามมาตรฐานตลอด
สายการผลิตจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า โดยให้ความส าคัญด้านการเพ่ิมผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าสัตว์น้ า 
เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 

 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย : 

1. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2.1 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพา
ตนเอง และการจัดการตนเอง 

1. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
2. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมประมงมีการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน  
ในการลดความเลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยสร้างโอกาสการเพ่ิมรายได้ของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 

4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย : 

1. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
1.2 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2.2 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
3.1 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 

ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.2 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที ่เกิดจาก  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมประมงมีการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และส ารวจด้านทรัพยากรสัตว์น้ า แหล่งท าการประมง เครื่องมือท าการประมง และ
ระบบนิเวศ ทั้งในและนอกน่านน้ าไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีการท าการประมงที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าสร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
๒.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(๑) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที ่1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เป้าหมายที ่2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงมีการปรับปรุงกฎหมายให้มี 

ความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 
มีการท างานแบบบูรณาการทั้งในด้านแรงงาน การท าการประมง เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมส่วนรวม 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา :  

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการ
แก้ไข รวมทั้งให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณ ีเรื่องการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
กรมประมงได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการติดตาม ควบคุม 

และเฝ้าระวังการท าการประมงในน่านน้ าไทย นอกน่านน้ า เพ่ิมความสามารถในการตรวจการประมง 
ผิดกฎหมายในทะเลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

(๒) ประเด็นที ่3 การเกษตร 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที ่1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที ่2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  

กรมประมงด าเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง และส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการประมง พัฒนาระบบคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง บริหารจัดการสินค้าประมงตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ิมมูลค่าสินค้าประมงน าไปสู่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1. เกษตรอัตลักษณพ้ื์นถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา :  

๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้  
ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาลตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  

๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน  

๓) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้ง
การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและ
บริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 
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 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า

ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 2. เกษตรปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา : 

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายตลอดจนส่งเสริมการผลิต 
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ  
วนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและ
อาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน  

๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร
และอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ  

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ 
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติ
ที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้าพร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล  

๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัย
เพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตร  และ
อาหารปลอดภัย  

๕) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์ 
เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า 

ของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3. เกษตรชีวภาพ 
 แนวทางการพัฒนา : 

๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้
ประโยชน์ และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓) ส่ งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้ เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม 
ของสภาพแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้า
ประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  

๔) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้ โอกาสจากความต้องการ 
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า

ของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 4. เกษตรแปรรูป 
 แนวทางการพัฒนา :  

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให ม่ 
ที่มีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการแปรรูปสร้างความแตกต่างและเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

๓) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต 
หลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตาม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 5. เกษตรอัจฉริยะ 
 แนวทางการพัฒนา : 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ฐานข้อมูล สารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุน
ให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

 เป้าหมายของแผนย่อย : 
๑. สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
2. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 
1. มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 
2. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ 

(เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 10 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา : 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และ
รักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตรเพ่ือน ามาวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  

๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ท าการเกษตรของท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชนลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการท า
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐาน  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทด าเนินการ
ให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัยสร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึงการติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ  

๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร 
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา  
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคา
สินค้า กฎระเบียบ การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
อาหารโดยก าหนดมาตรการรองรับมาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต 
และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูล  
ได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร  
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๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิต และด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุน 
การขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากข้ึน เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง  

๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อภาคเกษตร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  

๖) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอมีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีราคา
เหมาะสม รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค  

๗) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิม และบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า 
การรณรงค ์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า
ไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต  

๘) อ านวยความสะดวกทางการค้า และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้า และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือลดการสูญเสีย
ระหว่างการขนส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/
รักษาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร 
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 

 

(3) ประเด็นที ่7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที ่: ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  : อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา :  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 
ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน  
เพ่ิมผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  
1) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
1) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

(เฉลี่ยร้อยละ) น้อยกว่าร้อยละ 12 
 

(4) ประเด็นที ่8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที ่:  

1. ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 แนวทางการพัฒนา :  

1) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด
ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง 
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 

2) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน
ในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือ  
กับภาคเอกชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD ในระหว่างอันดับที่ 1 ใน 5 
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(5) ประเด็นที ่15 พลังทางสังคม 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
 เป้าหมายที ่: ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรกร ชาวประมงพ้ืนบ้าน และผู้ประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ เพ่ือให้เกษตรกรชาวประมงพ้ืนบ้าน และผู้ประกอบการสามารถด ารงชีพได้อย่าง 
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
 แนวทางการพัฒนา : 

๑) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของครัวเรือนและพัฒนาผู้น าการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของครัวเรือนและการพัฒนาผู้น าเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง เนื่องจาก
ครัวเรือนเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด หากครัวเรือนมีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมเป็นพลังของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดท าบัญชี ครัวเรือนเพ่ือ 
การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพ่ือให้ครัวเรือนมีทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของ
ครอบครัว ทั้งในด้านการออม การใช้จ่าย การหารายได้ การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง และการเรียนรู้
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนและครัวเรือนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางความท้าทายนานาประการในอนาคตไม่อาจขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกเพียงเฉพาะภาครัฐ แต่จ าเป็น 
ต้องอาศัยการรวมพลังทางสังคม โดยดึงพลังที่เป็นจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย คือ สังคมแห่งการให้การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันให้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพ่ือไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก 
การส่งเสริมอาสาสมัครเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีการระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
แต่ละพ้ืนที่ที่เกิดจากสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
เพ่ือเอ้ือต่อการสนับสนุนการริเริ่มสร้างสรรค์และการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
การกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และพร้อมที่จะเป็นร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย และสามารถ
พัฒนาให้เป็นประเทศศูนย์กลางของการช่วยเหลือเกื้อกูลในระดับอาเซียน  

๓) ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศร่วมเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความเข้าใจและ 
การยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ครอบครัว และร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการ  
ทางสังคมในสถานประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน  
เพ่ือส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท า งาน
เชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น าของสตรีเพ่ือให้สามารถ 
มีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และกว้างขวาง  

๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเทศไทยมีทุน 
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แข็งแรงมาก ทั้งปริมาณ คุณค่า และความหลากหลาย การจัดการทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมเป็นแนวทางที่ส าคัญมาก เนื่องจากเพียงก าลังทรัพยากร 
ของภาครัฐจะไม่สามารถตอบรับกับความท้าทายในอนาคตในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและซับซ้อนได้ 



- 13 - 

 
 

การรวมพลังทางสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับ 
ถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้างเป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจ ให้คุณค่า 
และลดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์เพ่ือเอ้ือต่อการดึงภาคีภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชนให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อน
งานพัฒนาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การยกระดับคุณค่าของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้เป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือสุวรรณภูมิ ซึ่งมีรากฐานมรดก  
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมร่วมกันกับประเทศไทย  

๕) ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์บนฐานของเสรีภาพและความรับผิดชอบการพัฒนา 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ส่งผลให้การสื่อสารเปลี่ยนโฉมไปอย่างมาก ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่ง
สารได้ และรับสารได้อย่างรวดเร็วและท่วมท้นผ่านสื่อ social media สื่อสาธารณะมีการแพร่กระจายได้ 
อย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ และกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างพลังเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคม การพัฒนาเนื้อหาสื่อเชิงสร้างสรรค์ บนฐานของเสรีภาพและ 
ความรับผิดชอบการสร้างหลักประกันเสรีภาพในการแสดงออกและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ผู้รับสื่อด้วยการเพ่ิมพูนความสามารถในการวิเคราะห์ การรู้เท่าทัน และการเลือกรับสื่อจะมีส่วน 
อย่างส าคัญในการช่วยเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือร่วมกันสร้างสังคมคุณภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 

(6) ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
 เป้าหมายที่ : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เกษตรกรน าไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ เพ่ือเสริมสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนมีการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
 แนวทางการพัฒนา : 

๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพ่ือยกระดับ 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยง และ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืนโดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากร
ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้  และวินัย
ทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือนน าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุน และหลักประกันในการลงทุนพัฒนามาตรการ
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แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน และปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหนี้เพ่ือป้องกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการเติบโตของรายได้

ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
 

(7) ประเด็นที ่18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
 เป้าหมายที ่: สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงด าเนินการวิจัยและพัฒนาสภาวะ

ทรัพยากร และการประมง เพ่ือก าหนดปริมาณสัตว์น้ าที่น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 แนวทางการพัฒนา :  

๑) ปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยการ
บริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบฟื้นฟูและรักษาป่าชายหาดของประเทศและลดปริมาณ
ของเสียโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
ที่ส าคัญ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่ส าคัญ  และรักษา
แหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนรักษาป่าชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซ
เรือนกระจก เพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลจัดการพ้ืนที่ทางทะเลดังกล่าว รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอน เพ่ือสร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทางทะเล 

๒) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มี 
การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ าและ
ดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือ
สินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟาก  
ฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง  
เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยง
ในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง
มูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายของแผนย่อย : ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 

(คะแนน)  
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๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  
1. ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ : 1. การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4 ,000 
โครงการทั่วประเทศ 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 1. โครงการในพระราชด าริขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่งในระดับ

พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับ

ต าบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
๓) กิจกรรม :  

1. ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 

๔) เป้าหมายกิจกรรม :  
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากน้อมน าโครงการในพระราชด าริไปปฏิบัติ 
2. ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้มแข็งจากฐานราก 
3. เกษตรกรทั่วประเทศเข้าใจ และหันมาท าการเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมข้ึน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ : 2. อุตสาหกรรมการเกษตร 
๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 1. ปฏิรูปบทบาทพัฒนาการเกษตร 
 2. ข้อมูลของตลาดโซนนิ่ง และเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๓) กิจกรรม : ข้อมูลของตลาดโซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ข้อมูลของตลาด  

การท าโซนนิ่งและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
๔) เป้าหมายกิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ

ไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 : การบริหารจัดการประมงทะเล 
2) ขั้นตอนการท างาน 

1. ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประมงทะเล 

2. ร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการประมงทะเล 
4. จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล 
5. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและพ้ืนที่ 
6. ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการประมงทะเล 
7. ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพ้ืนที่ โดยท้องถิ่นบริหารจัดการพ้ืนที่ของตนส าหรับ

ส่วนกลางท าหน้าที่ก าหนดและก ากับนโยบาย 
8. จัดประชุมประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
9. เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติ 
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3) กิจกรรม 
1. จัดท าระบบส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีศักยภาพส าหรับอาชีพประมงพ้ืนบ้าน

โดยเฉพาะ 
2. จัดท าแผนบริหารจัดการการประมงทะเลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทั้งในมิติของพ้ืนที่และฤดูกาล 
3. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทะเลให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

ทั้งการแสวงหา การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสัตว์ทะเล 
4. ปรับปรุงองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเลทั้งระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
4) เป้าหมาย 

1. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
2. การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

 

๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 25602 -2564) 
๑) วัตถุประสงค์ที ่: 

1. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

2. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

3. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๒) เป้าหมายรวมที ่: 
1. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ : ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.2) แนวทางการพัฒนาที่ : เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

3.3) แนวทางการพัฒนาที่ : เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ : การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
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4.2) แนวทางการพัฒนาที่ :  
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ 

 1.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ :  
1. รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย

ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
5.2) แนวทางการพัฒนาที่ : 1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
5.3) แนวทางการพัฒนาที่  : 2. ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
5.4) แนวทางการพัฒนาที่ : 3. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ : 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ : รองรับนโยบายที่ 3.7.18 การรักษาความ

มั่นคงด้านอาหารและน้ า 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ า 

มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
๔) ตัวช้ีวัด : 

1. มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ ากรณีฉุกเฉิน 
2. ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่ เกิดจากภัยทางน้ า อันได้แก่ 

น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้ า มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มมากข้ึน 

๕) กลยุทธ์ :  
1. เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและน้ าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมายและแผน

บริหารจัดการด้านอาหารและน้ าส ารองกรณีฉุกเฉินตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้ าของประชาชน
ตามความต้องการขึ้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข สิ่งปนเปื้อน  
ทีอ่าจแฝงมาในอาหารและน้ า โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

3. ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร 
ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิตการตลาดมาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุนรวมถึง  
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร 

4. ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ทางอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตรรมที่เก่ียวข้อง 

5. จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความม่ันคงทางอาหาร สามารถแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์ รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดิน
ของเกษตรกรอย่างเปน็ธรรม 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง 
และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  
โดยมีนโยบายหลักที่เก่ียวข้องกับกรมประมง ดังนี้ 

1) นโยบายหลัก 7 ด้าน ประกอบด้วย 
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

 โดยเฉพาะนโยบายที่ 5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิด
ความยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขีดความสามารถการท าการประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน และเชิงพาณิชย์
การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการท าการประมง ลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างพลังในการประกอบอาชีพ
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์  
เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และ  
สินค้าประมง 

นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
นโยบายหลักท่ี 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเจริญ 

เติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ

ยุติธรรม 
2) นโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 

นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
 โดยสาระส าคัญ  ลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย  

การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอย  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้
บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุน
หมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึง
การฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้จัดท า 
แนวทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมง
พาณิชย์และประมงชายฝั่ ง รวมทั้งช่วยเหลื อดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
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นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง

และฝ่ายราชการประจ า 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการใช้บริการประชาชน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
วิสัยทัศน์ คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 

เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย 

(1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 

(2) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 

(3) การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคการเกษตร 

(4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด คือ 
(1) GDP สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 

(2) ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2 

(3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
(4) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าปีละ 350,000 ไร่ 

กลยุทธ์ ปรกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 

(3) ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 

(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ 

ของกรมประมงระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2565) 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565)  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ : 
เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่การประมงที่ยั่งยืน 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ :  
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร 
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 
3. บริหารจัดการประมงเพ่ือให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อม

ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3.1.3 เป้าประสงค์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลของโครงสร้าง 
4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

3.1.4 ค่านิยมร่วมขององค์กร 
กรมประมงยึดถือค่านิยมร่วมขององค์กร โดยใช้ค าว่า 

“We are FISHERIES” 
F = Friendly  หมายถึง ความเป็นมิตร 
I = Integrity  หมายถงึ คุณธรรมจริยธรรม 
S = Smartness  หมายถึง ความสง่างาม 
H = Happiness  หมายถึง ความสุข 
E = Enthusiasm  หมายถึง ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
R = Responsibility  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
I = Intelligence  หมายถึง ความฉลาด 
E =  Energy  หมายถึง พลังและก าลังความสามารถ 
S =  Simplicity  หมายถึง ความเรียบง่าย 
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1) เป้าหมาย : 
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการประมง 
2. การท าประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยเพ่ิมขึ้น 
4. ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดท าและขยายผลโครงการพระราชด าริ 

2) ตัวช้ีวัด : 
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภายใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน (ราย) 
2. การตรวจติดตามและเฝ้าระวังการท าการประมงเป็นไปตามมาตรฐาน 
3. เกษตรกรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
4. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจ าเรือ ส าหรับต่างด้าว 

ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย 
3) แนวทางการพัฒนา : 

3.1 เสริมสร้างความภาคภูมิและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งจัดการกับเงื่อนไข

ปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา 
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข 
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง 

- แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความส าคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตามที่ยุทธศาสตร์ก าหนด ซึ่งจ าเป็นอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการท าประมง  
ผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงทางกฎหมาย (2) มีการ
ติดตาม ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด(3) บูรณาการแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรร่วมกัน (4) อ านวยการ ก ากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหากลับสู่สภาพปกติ และ (5) ท าการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและ 
แนวทางการพัฒนาต่อไปอย่างบูรณาการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจโดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน  
ที่ครบวงจร ครอบคลุม ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart farming ด้วยนวัตกรรมการเกษตร ผ่าน Mobile 
Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรม และ Mobile Applications  
ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming และการตลาด 
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- ขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 แห่ง ในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต าบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการประมง รวมทั้งสนับสนุนให้มี
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้นเพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการประมงอย่างแท้จริง 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก 
ที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

3.3 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน 
- ส่งเสริมและพัฒนากลไก และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย

รายได้กลับสู่ชุมชนเพ่ือสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากผ่านการรวมตัวของสมาชิก  
ในชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
 

แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
1. บูรณาการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดน
ใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การท าประมงผิดกฎหมาย 

2. การท าประมงของไทยเป็นไป
ตามหลักมาตรฐานสากลและ 
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ว่าการท าการประมงของไทย 
ไม่ได้มาจาก IUU 

3. แก้ไขปัญหาแรงงาน
ประมงผิดกฎหมาย 
 

3. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนุษย์ด้านประมง 

3. แรงงานประมงได้รับการ
คุ้มครอง 

4. บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
3. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 
 

4. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
อย่างกระจายและต่อเนื่อง 
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แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร 
5. สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต 
ด้านการเกษตร 
 

5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม 

1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
2. ส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และและสนับสนุนด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร  
1) เป้าหมาย 

1. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
4. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
5. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2. มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GAP/เกษตรอินทรีย์ จ านวน 30,000 ราย 
4. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 3 
5. มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

3) แนวทางพัฒนา 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าประมงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ที่หลากหลาย 

- สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตร และระบบการผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่ เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิ ตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร  
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้าง
ความปลอดภัย และม่ันคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน  

- พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรับรองคุณภาพ 
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ด้านการประมงให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการประมงอย่างเพียงพอ มีขั้นตอน 
การตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้บริโภค 

3.2 บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
- พัฒนาการเข้าถึงตลาดส าหรับเกษตรกรทุกระดับ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลของตลาดด้วย

เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ขยายระบบความร่วมมือของสหกรณ์ เครือข่ายชุมชน และตลาดประมูล 
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรด้านการประมง 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านประมงที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่อง
เกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าประมงที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และ
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ข้อมูลมูลค่าสินค้าประมง รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการประมงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ 
เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนดมาตรการรองรับมาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหาร 
ในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ ใช้ประโยชน์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต
สินค้าประมง 

- พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data) 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าการประมง ไปจนถึงการตลาด 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าประมง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าประมง (Big Data Analytics) 
พัฒนาสร้างแพลตฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ในรูปแบบ Website และ Mobile Application เพ่ือให้หน่วยงาน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูล Big Data ได้ง่าย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลและยกระดับความรู้
ความเข้าใจให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ใช้ข้อมูลเกษตร ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์  
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

3.3 เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร 
- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา

สินค้าประมงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ

แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง  
โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้านการประมง 

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

- วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนภาคการประมง สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพ้ืนฐานรวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่า เพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการประมง เครื่องจักรกล และอุปกรณ์การเกษตร 
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อภาคการประมง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต และการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์ 
จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับ  
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้านการประมง 

3.4. ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ และ

เชื้อจุลินทรีย์เพื่อน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าประงและผลิตภัณฑ์

จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลาง และเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบ
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การผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคง 
ด้านอาหาร และโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริม
การท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ 
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานในพ้ืนที่มีบทบาทด าเนินการ 
ให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชน สร้างเสถียรภาพด้านรายได้
ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการ
รองรับส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง  

 4) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
 

แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
1. พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ก าจัดวัชพืช ฟื้นฟู
แหล่งน้ า และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา 

1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 
2.ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์เกษตร 
เพ่ิมมูลค่า 

1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร 
2. ธนาคารสินค้าเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและ
การแปรรูปสัตว์น้ า 
4. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
5. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก 
6. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
7. จัดระเบียบการท าประมง 
8. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
9. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ 

1. รายได้จากการท าประมง
เพ่ิมข้ึน 
2. สินค้าการประมงมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3.เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการประมง 

3. บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค 

1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. รายได้จากการประมงเพ่ิมขึ้น 

3. บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. อ านวยความสะดวกให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในการเคลื่อนย้าย
สินค้าสัตว์น้ าผ่านด่านชายแดน 
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แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
4. บูรณาการพัฒนา 
ด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส ์

1. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4. อ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการน าเข้าส่งออก 
สัตว์น้ า 

 
3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันภาคเกษตร  
 1) เป้าหมาย 

1. มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรตลอดจนวิจัย
ต่อยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร 

2. สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3. ผลผลิตด้านการประมงต่อหน่วยของแปลงที่เพ่ิมข้ึน 

 2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร 
2. อัตราการขยายตัวของงานวิจัยต่อยอด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร 

 3) แนวทางพัฒนา 
3.1 พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและน าไปสู่

การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  

ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย และลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ 
การลดต้นทุนแรงงาน และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษา 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมง เป็นต้น 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน เทคโนโลยีเกษตร
แม่นย า (Precision agriculture) 

- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการประมง การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาด
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเกษตรต่าง ๆ เพ่ือการวางแผนการผลิต และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีด
ความสามารถ 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
 

แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม 

1. วิจัยและพัฒนาการประมง 
2. วิจัย และนวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็ง 
ด้านการประมง 
3. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

2. น าผลการวิจัยไปปรับใช้ 
ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการ
ประมง 
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แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
ประมง 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง 

 
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 1) เป้าหมาย 
1. ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มข้ึน 

 2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน 

 3) แนวทางพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าประมงอย่างสมดุลและย่ังยืน 

- พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
เข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการ
ใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมง  
ครบวงจรเพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) การอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ทางทะเลให้ทันสมัย และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

 4) แผนงาน/โครงการส าคัญ  
 

แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล 

1. บริหารจัดการประมงทะเล
อย่างยั่งยืน 

1. ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความอุดม
สมบูรณ์ 

 
3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

 1) เป้าหมาย 
1. การบริการของเจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
2. บุคลากรของกรมประมงมีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
3. บุคลากรของกรมประมงยึดค่านิยมในการท างาน เพ่ือเกษตรกรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตส านึก มีความสามารถสูงมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมประมง 
2. จ านวนคดีทุจริตลดลง 
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง 
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 3) แนวทางพัฒนา 
3.1 การพัฒนากลไกการดาเนินงานของภาครัฐ 

- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุนและการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

3.2 การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
- ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น

การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต  
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  

- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอน
การด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการด าเนินการภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน 
ในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว 

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  

3.3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
- ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมาย และนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ  
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหาร
ก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง 
เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ
ใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติ และกรอบความคิดในการท างาน
เพ่ือให้บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนา
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ประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมการปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าสามารถบูรณาการ
การท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและ
ความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการ และหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท า
ที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและ
ปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 4. แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 26,716.497 ล้านบาท 
 

แหล่งเงิน * 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

(ล้านบาท) 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
26,716.497 - - - - 

 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ๑) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

(ล้านบาท) 
918.4411 2,512.0096 2,318.2963 5,748.7470 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืน ๆ  - - - - 

  
๒) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ล้านบาท) 

1,205.7541 5,411.5878 5,671.4108 12,288.7527 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ - - - - 
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3) ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ภาคเกษตร 

 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ล้านบาท) 

23.4837 263.9895 352.000 639.4732 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ - - - - 
 

4) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
29เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ล้านบาท) 

32.9664 195.7879 195.7879 424.5422 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ - - - - 

 
5) ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ล้านบาท) 

2,263.5710 2,610.4443 2,740.9666 7,614.9819 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืนๆ - - - - 



 

 
 

แผนปฏิบัติราชการของกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

     ด้านที่ 1 สรา้งความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท 1 ประเด็นความมั่นคง 
แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
  1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานแก้ไขและปอ้งกันปัญหา 
  3) ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
  15) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้
สามารถอ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน ติดตาม 
ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะกรณี ซ่ึงเป็น
ความส าคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ 
ฯ อาทิ การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 
 
 

บูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 

2,910 2,910 2,910 ราย 23.4156 39.2500 39.2500 101.9156 

ยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้า
มนุษย ์

โครงการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง 
 

144/ 
50,000 

150/ 
50,000 

150/ 
50,000 

ครั้ง 16.4000 67.3563 67.3563 151.1126 

ยุทธศาสตร์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย 

250,000 300,000 300,000 
 

ครั้ง 448.2258 1,433.4500 1,342.2000 3,223.8758 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
  นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
และอาหาร 
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

          

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
แผนแม่บท 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
แผนย่อย 1. การยกระดบัศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิ 
  1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทกัษะให้กบักลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย เพือ่ยกระดับสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
รายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญ 
 
 

บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

882/ 
88,200 

882/ 
88,200 

882/ 
88,200 

ศูนย์/
ราย 

33.6170 199.6018 199.6018 432.8206 

โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

15,000 20,000 15,000 ราย 21.6400 46.3606 34.7705 102.7711 

โครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร 
(ส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้านประมง) 
 

70,000 75,040 75,040 ราย 50.6835 79.5900 79.5900 209.8635 

โครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร 
(พันธุ์ปลาคุณภาพ) 

2,520 2,520 2,520 ราย 4.9140 7.0000 7.0000 18.9140 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 
 

 5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยใหส้ามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน 
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ 
  5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าการประมง
ให้เกิดความยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

 โครงการส่งเสริม และ
พัฒนาอาชีพเพือ่
แก้ไขปัญหาที่ดินท า
กินของเกษตรกร 

2,400 3,000 3,000 ราย 7.0068 10.2200 12.2500 29.4768 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
แผนแม่บท 15 พลังทางสังคม 
  แผนย่อย 1. การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มาเป็นหลักส าคัญ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม 

โครงการสืบสาน
รักษาและต่อยอด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

9,625 9,625 9,625 ราย 1.5120 54.3769 54.3769 110.2658 

โครงการเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ าเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
 

 170 170 ล้านตัว  45.0500 45.0500 90.1000 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

77 77 77 โครงการ 269.3467 339.7540 242.8508 851.9515 

โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง 

39 39 39 แห่ง 3.6797 20.0000 24.0000 47.6797 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาค
ทางสังคม 
แผนแม่บท 16 เศรษฐกิจฐานราก 
แผนย่อย 1 การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิ 
  ๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทกัษะให้กบักลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย เพือ่ยกระดับสู่การ 
เป็นผู้ประกอบการธุรกจิ โดยสร้างโอกาสและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเส่ียง และ
การตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อ
การยกระดับเป็นผู้ประกอบการ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 
 

บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร 

144 500 500 ชุมชน 38.0000 170.0000 170.0000 378.0000 

                                                                                                                                                        งบประมาณรวมทั้งสิ้น  918.4411   2,512.0096   2,318.2963   5,748.7470  
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    ด้านที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลติและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร  

 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
แผนย่อย 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 

ยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมูลค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าประมงอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น 
 

 50 50 ราย   2.0000   2.0000   4.0000  

โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านประมง
ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ไทย 

 5 5 สินค้า   10.0000   10.0000   20.0000  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
  แผนยอ่ย 2. เกษตรปลอดภัย 
  1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรพัยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ทั้งจากการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมูลค่า 
 

โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน 
(เกษตรอินทรีย์) 
 

500 1,000 1,000 ราย 6.6530  33.0448   33.0448   72.7426  

บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ภาคเหนือ) 

โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย ์

350 350 350 ราย 3.4968  9.0000   10.0000   22.4968  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

  5) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วถิชีาวบ้าน  
เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรยี์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับ 
การขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน5 เศรษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2  : อุตสาหกรรมการเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
 

บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) 
 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

1,000 1,000 1,000 ราย  8.9541   19.2000   19.2000   47.3541  

บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ภาคกลาง) 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 
(ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเชิง
พาณิชย์ (ปลาช่อน 
ปลาสลิด)) 
 

200 200 200 ราย  2.3326   15.6600   15.6600   33.6526  

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บทที่ 3 ประเด็นการเกษตร 
แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย 
  1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรพัยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง
จากการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
และระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มี
ความน่าเช่ือถือในระดับตา่ง ๆ 
 

ยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้าง
มูลค่า 

โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
 

30,000 40,000 40,000 แห่ง 288.7444  960.0000   980.0000   2,228.7444  

โครงการจัดระเบียบ
การท าประมง 
 
 
 
 
 
 

15 30 30 ฉบับ  176.4684   1,150.0000   1,200.0000   2,526.4684  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

  3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชมุชน ท้องถิ่น 
รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าตาม
หลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร 
  4) สร้างความตระหนักของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึง
ความส าคัญของความปลอดภยัเพื่อสุขภาวะและ
โภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมการเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้า
เกษตร 
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
  4. การให้ความชว่ยเหลอืเกษตรกรและนวัตกรรม 
 

          

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บทที่ 3 ประเด็นผู้ประกอบการวิสาหกจิ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนย่อย 1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ 

บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มสู่
สากล 

โครงการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ 

20 20 20 ราย 5.1499  10.0000   10.0000   25.1499  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมการเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
     5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
     5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร 
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
  4. การให้ความชว่ยเหลอืเกษตรกรและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
  แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
    ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร  
  - ข้อมูลของตลาด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  นโยบายรัฐบาลหลัก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

ยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมูลค่า 

โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 
 

100 300 100 แปลง 55.0630  332.5000   200.0000   587.5630  

โครงการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาค 
ตะวันออก 
 

 16 16 แห่ง   4.5600   4.5600   9.1200  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
ด้านการเกษตร 
 

 4 4 แห่ง   1.1400   1.1400   2.2800  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

 
 

 โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมการ
เพาะเล้ียงกุ้งและสัตว์
น้ าชายฝั่งและการท า
ประมงทะเลที่ได้
มาตรฐานสากล 

 16 16 แห่ง   4.5600   4.5600  9.1200 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
  3) พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรทีม่ีมาตรฐาน
และครบวงจร 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
ประเด็นการปฏิรูปที ่5 การสร้างการใช ้Big Data  
ภาคเกษตร 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตที่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
ของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้าง
มูลค่า 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร 

520,000 525,000 525,000 ฟาร์ม 13.1818  46.3350   29.0900   88.6068  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
  4. การให้ความชว่ยเหลอืเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
 

          

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
  แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
  2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปญัญาที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 
  3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกีย่วและการ
แปรรูป 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
  - บริการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
 

ยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้าง
มูลค่า 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
และการแปรรูป 
สัตว์น้ า 

1,680 1,600 1,600 ราย 36.9319  996.7859   1,041.2112   2,074.9290  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้า
เกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
แผนย่อย 3 เกษตรชวีภาพ 
  1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชวีภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ 
เพื่อน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
2) ส่งเสริมและสนบสนุนการผลิต การแปรรูป และ
การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชวีภาพ  มีการ
ยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกจิ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.9 ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
  5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
 

พื้นฐานด้าน 
การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประมง 
 
 

550 1,500 1,700 ล้านตัว  537.2586   1,495.1970   1,773.6758   3,806.1314  

โครงการเพิ่มความ
หลากหลายของ 
สัตว์น้ าประจ าถิ่น 
 
 

 2 2 ชนิด   50.0000   50.0000   100.0000  

โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
สัตว์น้ า 
 
 

 26 26 ลุ่มน้ า   50.0000   50.0000   100.0000  

โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร 

80 120 140 แห่ง 12.7000  24.1500   30.0000   66.8500  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ 
โลจิสติกส์ และดจิิทัล 
  แผนย่อย 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส ์
  7) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกบัความต้องการ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและ
สอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต 
น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของการบรหิารจัดการโครงการสร้าง
พื้นฐานกระบวนการโลจิสติกส์ และการให้บริหาร 
โลจิสติกส ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
รายไดใ้ห้กับเกษตรกร 

บูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส ์

โครงการพัฒนา
ระบบการให้บรกิาร
เช่ือมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

1 1 1 ระบบ 18.8664  65.0000   55.0000   138.8664  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
  แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
  แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย 
  1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน 
เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษแีละมิใช่ภาษีเพื่อ
จูงใจให้เกิดการลงทุน 
  2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ที่มีอยู่เดิม 
  9) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และ
ภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อผลกัดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ขีดความสามารถในการผลิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
  ประเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
  นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
  4.4 จัดระเบยีบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ภาคกลาง) 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร 
(พัฒนาด่านสินค้า
ประมง) 

1 1 1 แห่ง 6.3164  15.0000   20.0000   41.3164  

บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 
(ตะวันออก) 

โครงการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน
ภาคตะวันออกดา้น
อุตสาหกรรมการค้า
และการลงทุน 

 1 1 แห่ง   15.0000   20.0000   35.0000  

บูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

โครงการพัฒนาด่าน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 11 11 รายการ  16.6368   23.4697   25.2117   65.3182  - 45 - - 



 

 
 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้า
ส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 
  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 
  6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
นโยบายเร่งด่วน 
  6. การวางฐานรากระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 
 

          

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
  แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
  แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการ
ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต 
  2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉรยิะ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 4. ส่งเสริม Smart Farmer 
และ Precision farming 
 

ยุทธศาสตร์การวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม 
(ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน) 

โครงการเกษตร
อัจฉริยะ 
 
 
 

 150 150 ราย  30.8445 35.8445 66.6890 

 โครงการพัฒนาการ
เล้ียงปลาทะเล
เศรษฐกิจในกระชัง
ใหญ่ 

 1 1 ระบบ   15.5000   15.5000   31.0000  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง

ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
  4. การให้ความชว่ยเหลอืเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้าง
มูลค่า 

โครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

5,000 5,000 5,000 ไร่  17.0000   32.6409   35.7128   85.3537  

                                                                                                                                                        งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
 

 1,205.7541   5,411.5878   5,671.4108   12,288.7527  
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ด้านที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันภาคเกษตร 

 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ

ชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร 
  แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
  5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่
เหมาะสม 
  5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน) 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรมด้าน
การประมง 

1 1 1 โครงการ 3.8475 60.0000 80.0000 143.8475 

โครงการวิจัยและ
พัฒนาการประมง 

32 125 150 โครงการ 8.0894 41.9895 60.0000 110.0789 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
ประมง 

9 50 70 โครงการ 2.8106 120.0000 150.0000 272.8106 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมประมง 
 

24 40 50 โครงการ 8.7362 42.0000 62.0000 112.7362 

                                                                                                                          งบประมาณรวมทั้งสิ้น 23.4837 263.9895 352.0000 639.4732 
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 ด้านที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ

ชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  แผนย่อย 2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบรหิารจดัการประมง
ทะเล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
  นโยบายที่ 11 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร 
  3.7.18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
  10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  10.4 สร้างความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล 

โครงการบริหาร
จัดการประมงทะเล
อย่างยั่งยืน 
 

1,800 3,000 3,000 ล า  32.9664   195.7879   195.7879   424.5422  

โครงการปรับปรุง
และฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์ทะเล 
 
 

- 1 1 ชนิด  -  30.0000 30.0000  424.5422  

                                                                                                                              งบประมาณรวมทั้งสิ้น 32.9664 195.7879 195.7879 424.5422 
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 ด้านที่ 5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ

ชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
  แผนย่อย 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกดิผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
  3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถ 
  4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหนว่ยงานภาครัฐทุก
ระดับ 
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 2 การบริหารราชการแผ่นดิน 
  ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมขีนาด 
ที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคล 
ที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 
 
 
 

บุคลากร
ภาครัฐ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

8,058   8,073   8,073  อัตรา  2,263.5710   2,610.4443   2,740.9666   7,614.9819  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/  

แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ

ชาติ/ นโยบายรัฐบาล 

แผนงาน โครงการ เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 หน่วยนับ 2563 2564 2565 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
   11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   11.5 ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 
 
 

          

                                                                                                                             งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,263.5710 2,610.4443 2,740.9666 7,614.9819 
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คณะผู้จัดท ำ 
*********** 

ที่ปรึกษำ 
 

1. นายมีศักดิ์   ภักดีคง อธิบดีกรมประมง 
2. นายบรรจง   จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง 
 

คณะผู้เรียบเรียง/ จัดท าต้นฉบับ 
 

1. นายบัญชา    สุขแก้ว ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
2. นายสุธรรม   ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง 
3. นางวรสิณีย์   ลิรัฐพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นายไพชสิฎฐ์   โหละสุต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวมณีวรรณ  ศรียานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางสาวสุขใจ   สาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นายชรภาส   ทองกลั่น นักวิชาการประมง  
8. นางสาวพิมวลัญช์   แสงใสแก้ว นักวิชาการประมง  
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับที่ 1/2563 
กลุ่มแผนและติดตามยทุธศาสตร์การประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
 


