แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
2.2 แผนระดับ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
3.1 ภาพรวม
3.2 แผนปฏิบัติราชการ
- ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
- ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคเกษตร
- ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
- ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 - 2565)
ส่วนที่ 4 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
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แผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี
(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมประมงจั ด ท าเพื่ อ เป็ น
กรอบทิศทาง การทางานของกรมประมงและเป็นเครื่องมือส าหรับผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่ ของกรมประมง
ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงาน
ที่ มุ่ ง พั ฒ นาและบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ น าไปสู่ ก ารประมงที่ ยั่ งยื น ” ซึ่ งการจั ด ท าครั้ งนี้ ส อดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
และแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศเมื่ อ วัน ที่ 18 เมษายน 2562
และพระราชบั ญ ญัติการจั ดทายุ ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ ห น่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีห น้าที่
ดาเนิ นการเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามที่ กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณให้สอดคล้อง
กั บ แผนแม่ บ ท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล (มาตรา 26) ทั้ ง นี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับ
ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดั บ ที่ 3 คื อ แผนที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของแผนระดั บ ที่ 1 และแผนระดั บ ที่ 2
เช่ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ าน... แผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ ว นราชการระยะ 5 ปี และรายปี เป็ น ต้ น โดยการ
ขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ หน่ ว ยงานจะต้ องถ่ ายทอดแผนลงตามล าดับ ขั้น ของแผนแต่ล ะระดับ โดยมี ตัว ชี้ วั ด
ที่ ส อดคล้ อ งกั น และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 5 ปี ให้ ส อดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมาตรา 9 กาหนดให้วาระเริ่มแรกให้จัดทาเป็น
แผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเมื่อจัดทา
แผนระดับ 3 และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้วสามารถประกาศใช้แผนดังกล่าวได้ทันที และให้
นาแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ด้วย
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็ น แผนในระดับ ที่ 3
มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ดังนี้
แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จานวน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนระดับที่ 2
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ จานวน 7 ประเด็น ได้แก่
1.1 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
1.2 ประเด็นที่ 3 การเกษตร
1.3 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

-21.4 ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
1.5 ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
1.6 ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
1.7 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) จานวน 2 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จานวน 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) จานวน 1 นโยบาย
ได้แก่
4.1 นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
โดยแผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ภาพรวมงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมประมง งบประมาณทั้ ง สิ้ น
26,716.4970 ล้านบาท ประกอบด้วย
 งบประมาณปี 2563 จ านวน 4,444.2163 ล้ านบาท เป็ น ค่ าใช้ จ่ายบุ คลากรภาครัฐ และ
งบประมาณในการดาเนินงาน ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 30 โครงการ
 งบประมาณปี 2564 จ านวน 10,993.8181 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และ
งบประมาณในการดาเนินงาน ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 42 โครงการ
 งบประมาณปี 2565 จ านวน 11,278.4616 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และ
งบประมาณในการดาเนินงาน 1 ผลผลิต 42 โครงการ
กรมประมงตั้ งเป้ าหมายที่ จ ะใช้แผนปฏิ บั ติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็น กรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตอบสนองตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องประเทศในด้ า นการพั ฒ นาและบริ ห ารทรัพ ยากรสั ต ว์น้ าที่ ยั่ งยื น ต่ อ ไป
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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 ด้านความมัน่ คง
(๑) เป้าหมาย :
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การบรรลุ เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : กรมประมงมี ก ารด าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
หน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทาการประมง และ
การค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งในและนอกน่านน้าไทย และปัญหาการค้ามนุษย์
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย :
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2. เกษตรปลอดภัย
3. เกษตรชีวภาพ
4. เกษตรแปรรูป
5. เกษตรอัจฉริยะ
6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมประมงมีการดาเนินการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒ นาการเพาะเลี้ย ง การเก็บรักษาสัตว์น้า การแปรรูป กากับดูแลสิ นค้าประมงให้ ได้ตามมาตรฐานตลอด
สายการผลิตจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า โดยให้ความสาคัญด้านการเพิ่มผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าสัตว์น้า
เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย :
1. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
กาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2.1 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพา
ตนเอง และการจัดการตนเอง
1. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง
2. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

-5(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุท ธศาสตร์ชาติ : กรมประมงมีการดาเนิน การส่ งเสริม สนั บสนุ น
ในการลดความเลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้ โดยสร้ า งโอกาสการเพิ่ ม รายได้ ข องชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑) เป้าหมาย :
1. ฟื้ น ฟู และสร้ างใหม่ ฐ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
2. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
1.2 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
2.2 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.1 มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.2 พัฒ นาและสร้า งระบบรับ มือ ปรับ ตัว ต่อ โรคอุบัติใ หม่แ ละโรคอุบัติซ้าที่เ กิด จาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมประมงมีการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสารวจด้านทรัพยากรสัตว์น้า แหล่งทาการประมง เครื่องมือทาการประมง และ
ระบบนิเวศ ทั้งในและนอกน่านน้าไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีการทาการประมงที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าสร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
 เป้าหมายที่ 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงมีการปรับปรุงกฎหมายให้ มี
ความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจน
มีการทางานแบบบูรณาการทั้งในด้านแรงงาน การทาการประมง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมส่วนรวม

-6๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 แนวทางการพัฒนา :
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการ
แก้ไข รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี เรื่องการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
กรมประมงได้ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการติดตาม ควบคุม
และเฝ้ า ระวั ง การท าการประมงในน่ า นน้ าไทย นอกน่ านน้ า เพิ่ ม ความสามารถในการตรวจการประมง
ผิ ด กฎหมายในทะเลเพื่ อการบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรสั ตว์น้ า และมี การบั งคั บ ใช้ก ฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประเด็นที่ 3 การเกษตร
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :
กรมประมงดาเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง และส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการประมง พัฒนาระบบคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าด้านการประมง บริหารจัดการสินค้าประมงตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าประมงนาไปสู่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 แนวทางการพัฒนา :
๑) ส่ง เสริม และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์เ กษตรอัต ลัก ษณ์พื้น ถิ่น ด้ว ยการประยุก ต์ใ ช้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ ภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์
พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาลตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สิ น ค้าเกษตรอัตลั กษณ์ พื้ น ถิ่ น เพื่ อสร้างรายได้ให้ กับ เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจชุม ชนท้ องถิ่ น
อย่างยั่งยืน
๓) สร้างอัตลักษณ์หรือนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้า รวมทั้ง
การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและ
บริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก

-7 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 2. เกษตรปลอดภัย
 แนวทางการพัฒนา :
๑) สนั บสนุนการบริห ารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิ ต
ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ทั้ งจากการลด ละ เลิ กการใช้ ส ารเคมี ที่ เป็ น อัน ตรายตลอดจนส่ งเสริม การผลิ ต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
วนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอัน ตรายในสินค้าเกษตรและ
อาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร
และอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๓) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรกร ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น รวมถึ งผู้ ป ระกอบการ
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติ
ที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล
๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญของความปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตร และ
อาหารปลอดภัย
๕) สนั บ สนุน การท าเกษตรอินทรีย์วิถีช าวบ้ าน เพื่ อต่อยอดสู่ เกษตรอิ นทรีย์
เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3. เกษตรชีวภาพ
 แนวทางการพัฒนา :
๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรัก ษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒ นาสินค้าเกษตรและ
ผลิ ตภัณ ฑ์ จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้ เกษตรกรเป็นผู้ ประกอบก าร
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชี วภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลื อทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-8๓) ส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช สมุ น ไพรให้ เ ป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ตามความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้ อม ในแต่ละพื้น ที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิ ตภั ณ ฑ์เสริมอาหาร สิ นค้า
ประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสาอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสาอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔) ส่ งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์
จากเกษตรชี ว ภาพ ตลอดจนประโยชน์ แ ละสรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรไทย โดยใช้ โอกาสจากความต้ อ งการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 4. เกษตรแปรรูป
 แนวทางการพัฒนา :
๑) ส่ งเสริมการพัฒ นาและใช้วัตถุดิบและผลิ ตผลทางการเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให ม่
ที่มีมูลค่าสูง โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการแปรรูปสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๓) สนั บ สนุ น การน าเทคโนโลยี น วั ต กรรมสมั ย ใหม่ ม าใช้ ในกระบวนการผลิ ต
หลั งการเก็บ เกี่ย ว และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณ ฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณ ภาพและความปลอดภัย ติดตาม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่ องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น
 การบรรลุเป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของมู ลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 5. เกษตรอัจฉริยะ
 แนวทางการพัฒนา :
๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยา เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ
๒) พั ฒ นาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่ า ง ๆ ตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ฐานข้อมูล สารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

-9๓) สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุน
ให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม
 เป้าหมายของแผนย่อย :
๑. สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
1. มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3
2. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 10
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
 แนวทางการพัฒนา :
๑) เพิ่มประสิทธิภ าพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และ
รักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อนามาวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนาไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้ กับ ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ทาการเกษตรของท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทา
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดาเนินการ
ให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัยสร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่ อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับ ส าหรับ ผู้มีรายได้น้ อยให้ ส ามารถเข้าถึงสิ น ค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่ว ถึง การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ
๓) พั ฒ นาระบบข้ อมู ล สารสนเทศ และการเฝ้ าระวังและเตื อนภั ยสิ น ค้าเกษตร
ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
สิน ค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒ นาระบบติดตามเฝ้ าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญ หา
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคา
สินค้า กฎระเบียบ การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
อาหารโดยกาหนดมาตรการรองรับมาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต
และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร

- 10 ๔) ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อสร้างความเข้มแข็งและพั ฒ นาเครือข่า ย
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นาด้านการผลิต และด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุน
การขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง
ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง
๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพื้น ฐาน รวมถึงการวิจัย เชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒ นาการสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปั จจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อภาคเกษตร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศู นย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร
๖) พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การตรวจรับรองคุณ ภาพมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอย่างเพียงพอมีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคา
เหมาะสม รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
๗) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่ อ งมื อ ต่ าง ๆ ในการส่ งเสริ ม และขยายตลาดสิ น ค้ าเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตรในรูป แบบต่ าง ๆ
โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิม และบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า
การรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า
ไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโ ภคและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต
๘) อ านวยความสะดวกทางการค้ า และพั ฒ นาระบบโลจิส ติกส์ การเกษตรเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้า และอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒ นาด้านโลจิสติ กส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสีย
ระหว่างการขนส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/
รักษาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิม่ ขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3
(3) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

- 11  การบรรลุ เป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
 แนวทางการพัฒนา :
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ เกิดการสร้างประโยชน์ จ ากห่ วงโซ่มูล ค่าของสินค้าและบริการ และมี การดาเนินกิจกรรมด้านโลจิส ติกส์
ที่มี ค วามปลอดภั ย และเป็ น มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ สร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน ด้ว ยการลดต้ น ทุ น
เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
 เป้าหมายของแผนย่อย :
1) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
1) สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ของประเทศไทยต่ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ) น้อยกว่าร้อยละ 12
(4) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ :
1. ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
 แนวทางการพัฒนา :
1) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด
ให้ ความส าคัญ กั บ การผลิ ตโดยใช้ตลาดนาที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมู ล ค่าสู ง
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ
2) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่ อ งทางการตลาดผ่ านการใช้ สื่ อ แบบดั้ งเดิ ม และบนอิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน
ในทุ ก ภู มิ ภ าค และมี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในกระบวนการกระจายสิ น ค้ าโดยประสานความร่ ว มมื อ
กับภาคเอกชน
 เป้ าหมายของแผนย่ อย : ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บทฯ : อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ งขั น
ด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD ในระหว่างอันดับที่ 1 ใน 5

- 12 (5) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :
 เป้าหมายที่ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดาเนินการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ เพื่อให้เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการสามารถดารงชีพได้ อย่าง
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม
 แนวทางการพัฒนา :
๑) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของครัวเรือนและพัฒนาผู้นาการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของครัวเรือนและการพัฒนาผู้นาเป็นเงื่อนไขสาคัญของการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้ เข้มแข็ง เนื่องจาก
ครัวเรือนเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด หากครัวเรือนมีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมเป็นพลังของการ
พัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของพื้น ที่ โดยการเสริ มสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดท าบัญ ชี ครัว เรือนเพื่ อ
การจั ด การเศรษฐกิจ ระดั บ ครั ว เรื อ น เพื่ อ ให้ ค รั ว เรือนมีทั กษะและความสามารถในการวางแผนชี วิตของ
ครอบครัว ทั้งในด้านการออม การใช้จ่าย การหารายได้ การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง และการเรียนรู้
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้ ชุมชนและครัวเรือนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางความท้าทายนานาประการในอนาคตไม่อาจขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกเพียงเฉพาะภาครัฐ แต่จาเป็น
ต้องอาศัยการรวมพลังทางสังคม โดยดึงพลังที่เป็นจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย คือ สังคมแห่งการให้การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันให้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากลาบาก
การส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทาประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีการระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒ นา
แต่ละพื้นที่ที่เกิดจากสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน รวมทั้งปรั บ เปลี่ ย นปรั บ ปรุงระเบียบการใช้งบประมาณ และการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐ
เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนการริเริ่มสร้างสรรค์และการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และพร้อมที่จะเป็นร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย และสามารถ
พัฒนาให้เป็นประเทศศูนย์กลางของการช่วยเหลือเกื้อกูลในระดับอาเซียน
๓) ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพบทบาทสตรี และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ ทุ ก เพศร่ ว มเป็ น พลั ง
ในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาสั งคมด้วยการปรับเปลี่ ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความเข้าใจและ
การยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ครอบครั ว และร่ ว มกั น พั ฒ นาสั งคม ส่ งเสริม ความเข้ มแข็งของสถาบั น ครอบครัว พั ฒ นาระบบสวัส ดิก าร
ทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทางาน
เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทางาน
เชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถ และภาวะผู้นาของสตรีเพื่อให้สามารถ
มีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และกว้างขวาง
๔) ต่ อ ยอดการพั ฒ นาบนฐานทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมประเทศไทยมี ทุ น
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แข็งแรงมาก ทั้งปริมาณ คุณค่า และความหลากหลาย การจัดการทุนทางสังคมและ
วัฒ นธรรม ให้ เกิดเป็ น พลั งในการขับ เคลื่ อนสังคมเป็นแนวทางที่สาคัญ มาก เนื่องจากเพียงกาลังทรัพยากร
ของภาครัฐจะไม่สามารถตอบรับกับความท้าทายในอนาคตในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและซับซ้อนได้

- 13 การรวมพลังทางสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับ
ถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้างเป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจ ให้คุณค่า
และลดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อต่อการดึงภาคีภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชนให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อน
งานพัฒ นาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การยกระดับคุณค่าของทุนทางสังคมและวัฒ นธรรมที่หลากหลายให้เป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือ
และความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ านบนคาบสมุ ท รอิ น โดจี น หรือ สุ ว รรณภู มิ ซึ่ งมี ร ากฐานมรดก
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมร่วมกันกับประเทศไทย
๕) ส่ งเสริ ม สื่ อ สร้ างสรรค์ บ นฐานของเสรีภ าพและความรับ ผิ ด ชอบการพั ฒ นา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ส่งผลให้ การสื่อสารเปลี่ยนโฉมไปอย่างมาก ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่ง
สารได้ และรับ สารได้อย่ างรวดเร็ว และท่ วมท้น ผ่ านสื่ อ social media สื่ อสาธารณะมี การแพร่กระจายได้
อย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ และกลายเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสร้างพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะหรื อ การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คม การพั ฒ นาเนื้ อ หาสื่ อ เชิ ง สร้ า งสรรค์ บ นฐานของเสรี ภ าพและ
ความรับผิดชอบการสร้างหลักประกันเสรีภาพในการแสดงออกและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ แ ก่ ผู้ รั บ สื่ อ ด้ ว ยการเพิ่ ม พู น ความสามารถในการวิเคราะห์ การรู้เท่ าทั น และการเลื อ กรับ สื่ อ จะมี ส่ ว น
อย่างสาคัญในการช่วยเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อร่วมกันสร้างสังคมคุณภาพ
 เป้ าหมายของแผนย่อ ย : ภาคีก ารพั ฒ นามีบ ทบาทในการพั ฒ นาสั งคมมากขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น
(6) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :
 เป้าหมายที่ : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เกษตรกรนาไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนมีการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 แนวทางการพัฒนา :
๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อยกระดับ
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็ นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยง และ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับ ภู มิ สั งคมของชุ ม ชนที่ ค รบวงจร ครอบคลุ ม ทั้ งต้ น น้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึด แนวหลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืนโดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากร
ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้ และวินัย
ทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือนนาไปสู่การออมเพื่อเป็นทุน และหลักประกันในการลงทุนพัฒนามาตรการ

- 14 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน และปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชาระหนี้เพื่อป้องกัน
หนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน
 เป้าหมายของแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อัตราการเติบโตของรายได้
ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี
(7) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :
 เป้าหมายที่ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดาเนินการวิจัยและพัฒนาสภาวะ
ทรัพยากร และการประมง เพื่อกาหนดปริมาณสัตว์น้าที่นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
 แนวทางการพัฒนา :
๑) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยการ
บริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบฟื้นฟูและรักษาป่าชายหาดของประเทศและลดปริ มาณ
ของเสียโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
ที่สาคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่สาคัญ และรักษา
แหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนรักษาป่าชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซ
เรือนกระจก เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
สัตว์ทะเลหายาก ห่ วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อสร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทางทะเล
๒) พั ฒ นาและเพิ่ ม สั ด ส่ ว นกิจ กรรมทางทะเลที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อม จั ด ให้ มี
การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีการคานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้าและ
ดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์ นาวีของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือ
สินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟาก
ฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทาการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง
เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยง
ในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้นาด้านการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง
มูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายของแผนย่อย : ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุ เป้ า หมายตามแผนย่ อยของแผนแม่ บ ทฯ : ดั ช นี คุ ณ ภาพมหาสมุท ร
(คะแนน)

- 15 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
1. ด้านเศรษฐกิจ
๑) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูป ที่ : 1. การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า 4,000
โครงการทั่วประเทศ
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. โครงการในพระราชดาริขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 แห่งในระดับ
พื้นที่ทั่วประเทศ
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับ
ตาบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน
๓) กิจกรรม :
1. ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประมง
๔) เป้าหมายกิจกรรม :
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้อมนาโครงการในพระราชดาริไปปฏิบัติ
2. ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้มแข็งจากฐานราก
3. เกษตรกรทั่วประเทศเข้าใจ และหันมาทาการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น
1. ด้านเศรษฐกิจ
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ : 2. อุตสาหกรรมการเกษตร
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. ปฏิรูปบทบาทพัฒนาการเกษตร
2. ข้อมูลของตลาดโซนนิ่ง และเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓) กิจกรรม : ข้อมูลของตลาดโซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้อมูลของตลาด
การทาโซนนิ่งและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
๔) เป้าหมายกิจกรรม : เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
ไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการประมงทะเล
2) ขั้นตอนการทางาน
1. ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประมงทะเล
2. ร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการประมงทะเล
4. จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
5. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่
6. ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการประมงทะเล
7. ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารเชิ งพื้ น ที่ โดยท้ อ งถิ่ น บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ข องตนส าหรั บ
ส่วนกลางทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
8. จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
9. เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
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1. จัดทาระบบส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีศักยภาพสาหรับอาชีพประมงพื้นบ้าน
โดยเฉพาะ
2. จัดทาแผนบริหารจัดการการประมงทะเลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทั้งในมิติของพื้นที่และฤดูกาล
3. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทะเลให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
ทั้งการแสวงหา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเล
4. ปรับปรุงองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเลทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
4) เป้าหมาย
1. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ
2. การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 25602 -2564)
๑) วัตถุประสงค์ที่ :
1. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
3. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๒) เป้าหมายรวมที่ :
1. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ : ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
3.2) แนวทางการพัฒนาที่ : เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
3.3) แนวทางการพัฒนาที่ : เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ : การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
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1. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ
1.1 การพัฒนาภาคการเกษตร
5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ :
1. รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
5.2) แนวทางการพั ฒ นาที่ : 1. การรักษาฟื้นฟูทรัพ ยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
5.3) แนวทางการพั ฒ นาที่ : 2. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5.4) แนวทางการพัฒนาที่ : 3. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ : 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ : รองรับนโยบายที่ 3.7.18 การรักษาความ
มั่นคงด้านอาหารและน้า
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้า
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและยั่งยืน
๔) ตัวชี้วัด :
1. มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ากรณีฉุกเฉิน
2. ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่ เกิดจากภัยทางน้า อันได้แก่
น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น
๕) กลยุทธ์ :
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมายและแผน
บริหารจัดการด้านอาหารและน้าสารองกรณีฉุกเฉินตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้าของประชาชน
ตามความต้องการขึ้นพื้นฐานในการดารงชีวิต
2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข สิ่งปนเปื้อน
ทีอ่ าจแฝงมาในอาหารและน้า โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
3. ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เกษตรกรรมยั่ งยื น ต่ อ เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการทางการเกษตร
ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิตการตลาดมาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุนรวมถึง
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร
4. ส่ งเสริ ม การวิจั ย การพั ฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ต ทางการเกษตรและอุ ตสาหกรรม
ทางอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
และเพิ่มผลิตภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตรรมที่เกี่ยวข้อง
5. จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สามารถแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์ รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดิน
ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดาเนินการ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทย
มีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดีขึ้ น และมีค วามพร้ อมที่ จะด าเนิ น ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิ จไทยมี ความแข็งแกร่ง
และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยมี น โยบายประกอบด้ ว ย นโยบายหลั ก 12 ด้ าน นโยบายเร่งด่ ว น 12 เรื่อ ง
โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง ดังนี้
1) นโยบายหลัก 7 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
โดยเฉพาะนโยบายที่ 5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพ การทาประมงให้เกิด
ความยั่งยื น บนพื้น ฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้ มีความสมบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถการทาการประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้าน และเชิงพาณิชย์
การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการทาการประมง ลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพ
ควบคู่ไปกั บ การอนุ รักษ์ ในพื้ น ที่ และเร่งพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงในทะเลที่ส อดคล้ องกับแผนการใช้ประโยชน์
เชิงพื้ น ที่ รวมถึงการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภูมิปัญ ญาในการแปรรูปมาเพิ่ มมูล ค่าผลิ ตภั ณ ฑ์ และ
สินค้าประมง
นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรม
2) นโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
โดยสาระส าคั ญ ลดข้ อ จ ากั ด ในการประกอบอาชี พ ของคนไทย
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่ อยังคงเอกลั กษณ์ ข องเมืองหลวงแห่ งร้า นอาหารริม ถนน ท าให้
บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุน
หมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึง
การฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่
อาศั ย เป็ น ของตนเองได้ ต ามความพร้ อ ม ปรั บ ปรุ งระบบที่ ดิ น ท ากิ น ให้ เกษตรกรสามารถเข้ า ถึ งได้ จั ด ท า
แนวทางการกาหนดสิ ทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมง
พาณิ ช ย์ แ ละประมงชายฝั่ ง รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลประมงพื้ น บ้ า นโดยยั ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
ด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ

- 19 นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจา
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการใช้บริการประชาชน
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
วิสัยทัศน์ คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง 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) ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2
(3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
(4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าปีละ 350,000 ไร่
กลยุทธ์ ปรกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
(3) ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมประมงระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ :
เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การประมงที่ยั่งยืน
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ :
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับ บทบาทขององค์กรและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลให้ มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อม
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.1.3 เป้าประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. บริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลของโครงสร้าง
4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
3.1.4 ค่านิยมร่วมขององค์กร
กรมประมงยึดถือค่านิยมร่วมขององค์กร โดยใช้คาว่า
“We are FISHERIES”
F
=
Friendly
หมายถึง ความเป็นมิตร
I
=
Integrity
หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม
S
=
Smartness หมายถึง ความสง่างาม
H
=
Happiness หมายถึง ความสุข
E
=
Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R
=
Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ
I
=
Intelligence หมายถึง ความฉลาด
E
=
Energy
หมายถึง พลังและกาลังความสามารถ
S
=
Simplicity หมายถึง ความเรียบง่าย

- 22 ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1) เป้าหมาย :
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการประมง
2. การทาประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้น
4. ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดทาและขยายผลโครงการพระราชดาริ
2) ตัวชี้วัด :
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภายใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น (ราย)
2. การตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทาการประมงเป็นไปตามมาตรฐาน
3. เกษตรกรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจาเรือ สาหรับต่างด้าว
ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย
3) แนวทางการพัฒนา :
3.1 เสริมสร้างความภาคภูมิและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งจัดการกับเงื่อนไข
ปั ญ หาที่ มี อยู่ เดิม ทั้ งปวงให้ ห มดสิ้ น ไป และเฝ้ าระวังมิให้ เกิ ดเงื่อ นไขใหม่ ขึ้น โดยน้ อ มน าหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญ หา
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง
- แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอานวยการ กากับการ ประสานงาน
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความส าคัญ เร่งด่วนต่อความมั่น คง การพัฒ นาประเทศ และ/หรือ การดาเนินการให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ตามที่ ยุ ท ธศาสตร์กาหนด ซึ่ งจ าเป็ น อาศัย การบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญ หาการท าประมง
ผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงทางกฎหมาย (2) มีการ
ติดตาม ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (3) บูรณาการแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรร่วมกัน (4) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหากลับ สู่สภาพปกติ และ (5) ทาการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและ
แนวทางการพัฒนาต่อไปอย่างบูรณาการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจโดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน
ที่ครบวงจร ครอบคลุม ทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยกระดับ เกษตรกรให้ เป็น Smart farming ด้วยนวัตกรรมการเกษตร ผ่าน Mobile
Application รวมทั้ งอบรม สร้ างศั ก ยภาพเกษตรกรให้ ส ามารถใช้ น วัต กรรม และ Mobile Applications
ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming และการตลาด
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ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตาบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านการประมง รวมทั้งสนับสนุนให้มี
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการประมงอย่างแท้จริง
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
ผู้ป ระกอบการสามารถเกื้อหนุ นและเชื่อมโยงกัน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒ นาระบบและกลไก
ที่ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น
3.3 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน
- ส่งเสริมและพัฒ นากลไก และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากผ่านการรวมตัวของสมาชิก
ในชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิ สาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอื่น ๆ
4) แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงาน
1. บูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง

โครงการ
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. แก้ไขปัญหาแรงงาน
ประมงผิดกฎหมาย

3. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ด้านประมง

4. บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมาย

เป้าหมาย
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดน
ใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร
2. การทาประมงของไทยเป็นไป
ตามหลักมาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ว่าการทาการประมงของไทย
ไม่ได้มาจาก IUU
3. แรงงานประมงได้รับการ
คุ้มครอง
4. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและต่อเนื่อง
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5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม

โครงการ
4. ส่งเสริมและสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร
5. สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
2. ส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
3. สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย

5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และและสนับสนุนด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

- 25 3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
1) เป้าหมาย
1. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
4. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. มู ล ค่าของสิ น ค้าเกษตรปลอดภั ยตามการปฏิ บั ติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3. จานวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GAP/เกษตรอินทรีย์ จานวน 30,000 ราย
4. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 3
5. มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
3) แนวทางพัฒนา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้า ประมงอัตลักษณ์ พื้นถิ่น
ออกสู่ตลาดสม่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ที่หลากหลาย
- สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตร และระบบการผลิตที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มทั้ ง จากการลด ละ เลิ ก การใช้ ส ารเคมี ที่ เป็ น อั น ตราย ตลอดจนส่ งเสริ ม การผลิ ตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยื น อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้าง
ความปลอดภัย และมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
- พัฒ นาระบบคุณ ภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒ นาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ด้านการประมงให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านการประมงอย่ า งเพี ย งพอ มี ขั้ น ตอน
การตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีร าคาเหมาะสม รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค
3.2 บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- พัฒนาการเข้าถึงตลาดสาหรับเกษตรกรทุกระดับ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลของตลาดด้วย
เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ขยายระบบความร่วมมือของสหกรณ์ เครือข่ายชุมชน และตลาดประมูล
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรด้านการประมง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านประมงที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่อง
เกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าประมงที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และ

- 26 ข้อมูลมูลค่าสินค้าประมง รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านการประมงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ
เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงอาหาร โดยกาหนดมาตรการรองรับมาตรการเตือนภั ย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหาร
ในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ ใช้ประโยชน์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ แนวโน้มการผลิ ต
สินค้าประมง
- พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data)
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแต่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การทาการประมง ไปจนถึงการตลาด
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าประมง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าประมง (Big Data Analytics)
พัฒนาสร้างแพลตฟอร์มสาหรับเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ในรูปแบบ Website และ Mobile Application เพื่อให้หน่วยงาน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูล Big Data ได้ง่าย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลและยกระดับความรู้
ความเข้าใจให้ กับ เกษตรกร สถาบั น เกษตรกร และผู้ใช้ข้อมูลเกษตร ให้ ส ามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
3.3 เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร
- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสู ง
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุ กต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้านการประมง
- สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
- วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนภาคการประมง สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัย พื้น ฐานรวมถึงการวิจัย เชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่ อรองรับ การพั ฒ นาการสร้างมูลค่า เพิ่มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการประมง เครื่องจักรกล และอุปกรณ์การเกษตร
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อภาคการประมง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒ นาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต และการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาการผลิ ต และยกระดั บ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้านการประมง
3.4. ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสิ นค้าประงและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลาง และเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบ

- 27 การผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชี วภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้ างความมั่น คงอาหารให้ กับ ครัว เรือ นเกษตรกรและชุม ชน โดยสร้างความมั่ นคง
ด้านอาหาร และโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้าในท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริม
การทาการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
เป็ น ฐานในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ ห น่วยงานในพื้นที่มีบทบาทดาเนินการ
ให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชน สร้างเสถียรภาพด้านรายได้
ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการ
รองรับสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง
4) แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงาน
1. พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์เกษตร
เพิ่มมูลค่า

3. บูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

3. บูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า กาจัดวัชพืช ฟื้นฟู
แหล่งน้า และฟื้นฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา

เป้าหมาย
1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
2.ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร
1. รายได้จากการทาประมง
2. ธนาคารสินค้าเกษตร
เพิม่ ขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและ 2. สินค้าการประมงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแปรรูปสัตว์น้า
3.เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
4. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมด้านการประมง
5. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก
6. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
7. จัดระเบียบการทาประมง
8. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
9. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. รายได้จากการประมงเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. อานวยความสะดวกให้แก่
กลุ่มเป้าหมายในการเคลื่อนย้าย
สินค้าสัตว์น้าผ่านด่านชายแดน

- 28 แผนงาน
4. บูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์

โครงการ
1. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย
4. อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการนาเข้าส่งออก
สัตว์น้า

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตร
1) เป้าหมาย
1. มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรตลอดจนวิจัย
ต่อยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
2. สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ผลผลิตด้านการประมงต่อหน่วยของแปลงที่เพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร
2. อัตราการขยายตัวของงานวิจัยต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร
3) แนวทางพัฒนา
3.1 พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและนาไปสู่
การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต
รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย และลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์
การลดต้นทุนแรงงาน และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษา
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมง เป็นต้น
3.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อสนับสนุน เทคโนโลยีเกษตร
แม่นยา (Precision agriculture)
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการประมง การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาด
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเกษตรต่ า ง ๆ เพื่ อ การวางแผนการผลิ ต และพั ฒ นาเกษตรกรให้ เป็ น เกษตรกรอั จ ฉริ ย ะที่ มี ขี ด
ความสามารถ
4) แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงาน
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การวิจัย 1. วิจัยและพัฒนาการประมง
และพัฒนานวัตกรรม 2. วิจัย และนวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็ง
ด้านการประมง
3. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
2. นาผลการวิจัยไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการ
ประมง

- 29 แผนงาน

โครงการ

เป้าหมาย

ประมง
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1) เป้าหมาย
1. ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
3) แนวทางพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาประมงอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
เข้ามาทาการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการ
ใช้ป ระโยชน์ เชิงพื้น ที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพั ฒ นาการประมง
ครบวงจรเพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) การอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ทางทะเลให้ทันสมัย และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
4) แผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงาน
โครงการ
เป้าหมาย
1. ยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ างการเติ บ โต 1. บริ ห ารจั ด การประมงทะเล 1. ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ ามี ค วามอุ ด ม
อย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ อย่างยั่งยืน
สมบูรณ์
ภาคทะเล
3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1) เป้าหมาย
1. การบริการของเจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
2. บุคลากรของกรมประมงมีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
3. บุคลากรของกรมประมงยึดค่านิยมในการทางาน เพื่อเกษตรกรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมประมง
2. จานวนคดีทุจริตลดลง
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง
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3.1 การพัฒนากลไกการดาเนินงานของภาครัฐ
- พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริก ารประชาชน
ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง อานวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุนและการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3.2 การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ
- ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนิ นงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒ นาเครื่องมือ เพื่อสร้ างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุล ยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอน
การดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณของหน่ว ยงานภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการดาเนินการภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน
ในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว
- ส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ให้ มีค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
3.3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
- ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมาย และนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้ องกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศตามยุท ธศาสตร์ช าติ โดยเฉพาะการพั ฒ นาระบบการบริห าร
กาลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง
เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ
ใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติ และกรอบความคิดในการทางาน
เพื่อให้บริการประชาชน และอานวยความสะดวกภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนา
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แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริ การ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าสามารถบูรณาการ
การทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรั บผิดรับชอบและ
ความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการ และหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทา
ที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและ
ปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. แผนงาน/โครงการ สาคัญ
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 26,716.497 ล้านบาท
แหล่งเงิน *
เงินงบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
26,716.497

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

เงินรายได้ของหน่วยงาน
-

อื่น ๆ
-

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ

๒๕63
918.4411

๒๕64
2,512.0096

๒๕65
2,318.2963

วงเงินรวม
5,748.7470

-

-

-

-

๒) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๒๕63
1,205.7541
-

๒๕64
5,411.5878
-

๒๕65
วงเงินรวม
5,671.4108 12,288.7527
-

-

- 32 3) ด้ า นส่ งเสริ ม การใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น
ภาคเกษตร
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๒๕63
23.4837

๒๕64
263.9895

๒๕65
352.000

วงเงินรวม
639.4732

-

-

-

-

4) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการ
29เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ล้านบาท)
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๒๕63
32.9664

๒๕64
195.7879

๒๕65
195.7879

วงเงินรวม
424.5422

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕63
2,263.5710

๒๕64
2,610.4443

๒๕65
2,740.9666

วงเงินรวม
7,614.9819

-

-

-

-

5) ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการของกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ด้านที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท 1 ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อย 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา
3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
15) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้
สามารถอานวยการ กากับการ ประสานงาน ติดตาม
ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะกรณี ซึง่ เป็น
ความสาคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ
ฯ อาทิ การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

บูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2,910

2,910

2,910

ยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้า
มนุษย์

โครงการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์
ด้านการประมง

144/
50,000

150/
50,000

ยุทธศาสตร์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทา
ประมงผิดกฎหมาย

250,000

300,000

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

ราย

23.4156

39.2500

39.2500

101.9156

150/
50,000

ครั้ง

16.4000

67.3563

67.3563

151.1126

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

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

โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
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

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ บูรณาการพัฒนาและ
ภาคทางสังคม
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
แผนแม่บท 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
ฐานราก
แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กบั กลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย เพือ่ ยกระดับสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
รายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสาคัญ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในที่ดินทากิน แหล่งเงินทุน
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาการประมง
ให้เกิดความยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน

โครงการ

โครงการส่งเสริม และ
พัฒนาอาชีพเพือ่
แก้ไขปัญหาที่ดินทา
กินของเกษตรกร

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง โครงการสืบสาน
พลังทางสังคม
รักษาและต่อยอด
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

2,400

3,000

3,000

ราย

9,625

9,625

9,625

ราย

170

170

ล้านตัว

2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

7.0068

10.2200

12.2500

29.4768

1.5120

54.3769

54.3769

110.2658

45.0500

45.0500

90.1000

269.3467

339.7540

242.8508

851.9515

3.6797

20.0000

24.0000

47.6797
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
แผนแม่บท 15 พลังทางสังคม
แผนย่อย 1. การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การขยายผลโครงการใน
พระราชดาริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม
นโยบายรัฐบาลหลัก
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มาเป็นหลักสาคัญ

แผนงาน

โครงการเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้าเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

77

77

77

โครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

39

39

39

แห่ง

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล

แผนงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

2563

2564

2565

144

500

500

ชุมชน

38.0000

170.0000

170.0000

378.0000

2,512.0096

2,318.2963

5,748.7470
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาค บูรณาการพัฒนาและ โครงการสร้างความ
ทางสังคม
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน เข้มแข็งกลุ่มการผลิต
แผนแม่บท 16 เศรษฐกิจฐานราก
ราก
ด้านการเกษตร
แผนย่อย 1 การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กบั กลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย เพือ่ ยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อ
การยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

เป้าหมายงาน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

918.4411

ด้านที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล

แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วย
นับ

2563

2564

วงเงินรวม
(ล้านบาท)
2565

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
แผนย่อย 2. เกษตรปลอดภัย
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งจากการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน
(เกษตรอินทรีย์)

500

1,000

1,000

ราย

6.6530

33.0448

33.0448

72.7426

350

350

350

ราย

3.4968

9.0000

10.0000

22.4968

ยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมูลค่า

บูรณาการเพื่อพัฒนา โครงการส่งเสริม
พื้นที่ระดับภาค
เกษตรอินทรีย์
(ภาคเหนือ)
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ยุทธศาสตร์เกษตร
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
สร้างมูลค่า
แข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญา นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล

แผนงาน

5) สนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วถิ ชี าวบ้าน
เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับ
การขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร

บูรณาการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
(ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วย
นับ

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้

1,000

1,000

1,000

ราย

บูรณาการเพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาและ
พื้นที่ระดับภาค
ส่งเสริมการเกษตร
(ภาคกลาง)
(ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเชิง
พาณิชย์ (ปลาช่อน
ปลาสลิด))

200

200

200

โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

30,000

40,000

โครงการจัดระเบียบ
การทาประมง

15

30

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
การเกษตรสร้าง
แข่งขัน
มูลค่า
แผนแม่บทที่ 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง
จากการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
และระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ

2563

2564

2565

8.9541

19.2000

19.2000

47.3541

ราย

2.3326

15.6600

15.6600

33.6526

40,000

แห่ง

288.7444

960.0000

980.0000

2,228.7444

30

ฉบับ

176.4684

1,150.0000

1,200.0000

2,526.4684
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2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บทที่ 3 ประเด็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนย่อย 1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

บูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่
สากล

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

20

20

20

ราย

2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

10.0000

10.0000
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น
รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าตาม
หลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
4) สร้างความตระหนักของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึง
ความสาคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและ
โภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้า
เกษตร
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและนวัตกรรม

โครงการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ

5.1499

25.1499

แผนงาน

ยุทธศาสตร์เกษตร
สร้างมูลค่า

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

100

300

100

แปลง

โครงการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาค
ตะวันออก

16

16

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
ด้านการเกษตร

4

4

โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

332.5000

200.0000

587.5630

แห่ง

4.5600

4.5600

9.1200

แห่ง

1.1400

1.1400

2.2800

55.0630
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
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. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
- ข้อมูลของตลาด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

ยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้าง
มูลค่า

โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้าชายฝั่งและการทา
ประมงทะเลที่ได้
มาตรฐานสากล
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร

520,000

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วย
นับ

16

16

แห่ง

525,000

525,000

ฟาร์ม

2563

13.1818

2564

วงเงินรวม
(ล้านบาท)
2565

4.5600

4.5600

9.1200

46.3350

29.0900

88.6068
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรทีม่ ีมาตรฐาน
และครบวงจร
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การสร้างการใช้ Big Data
ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตที่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
ของภาครัฐ

แผนงาน

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม

แผนงาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
และการแปรรูป
สัตว์น้า

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

1,680

1,600

1,600

ราย

2563

36.9319

2564

996.7859

วงเงินรวม
(ล้านบาท)
2565

1,041.2112

2,074.9290
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
ยุทธศาสตร์
แข่งขัน
การเกษตรสร้าง
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
มูลค่า
แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป
1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพในการแปรรูป
3) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกีย่ วและการ
แปรรูป
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร
- บริการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย

โครงการ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้า
เกษตร

พื้นฐานด้าน
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วย
นับ

2563

550

1,500

1,700

ล้านตัว

537.2586

โครงการเพิ่มความ
หลากหลายของ
สัตว์น้าประจาถิ่น

2

2

โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้า

26

120

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประมง

โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร

2564

2565

1,495.1970

1,773.6758

3,806.1314

ชนิด

50.0000

50.0000

100.0000

26

ลุ่มน้า

50.0000

50.0000

100.0000

140

แห่ง

24.1500

30.0000

66.8500
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2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

80

12.7000

-

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 3 เกษตรชีวภาพ
1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์
เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2) ส่งเสริมและสนบสนุนการผลิต การแปรรูป และ
การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการ
ยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่

แผนงาน

แผนงาน

บูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

โครงการ

โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
เชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

1

1

1

ระบบ

2563
18.8664

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

65.0000

55.0000

138.8664
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บท 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนย่อย 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
7) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับความต้องการ
ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและ
สอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงการสร้าง
พื้นฐานกระบวนการโลจิสติกส์ และการให้บริหาร
โลจิสติกส์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
รายได้ให้กับเกษตรกร

แผนงาน

โครงการ

บูรณาการเพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาและ
พื้นที่ระดับภาค
ส่งเสริมการเกษตร
(ภาคกลาง)
(พัฒนาด่านสินค้า
ประมง)

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วย
นับ

1

1

1

แห่ง

1

1

แห่ง

11

11

รายการ

1

2563
6.3164

16.6368

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

15.0000

20.0000

41.3164

15.0000

20.0000

35.0000

23.4697

25.2117

65.3182
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บูรณาการเพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่
พื้นที่ระดับภาค
เศรษฐกิจชายแดน
(ตะวันออก)
ภาคตะวันออกด้าน
อุตสาหกรรมการค้า
และการลงทุน
บูรณาการพัฒนา
โครงการพัฒนาด่าน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิเศษ

เป้าหมายงาน

-

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 2 เกษตรปลอดภัย
1) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน
เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อ
จูงใจให้เกิดการลงทุน
2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ที่มีอยู่เดิม
9) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และ
ภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ขีดความสามารถในการผลิต
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
4.4 จัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้า
ส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค
6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของเอเชีย
นโยบายเร่งด่วน
6. การวางฐานรากระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

โครงการพัฒนาการ
เลี้ยงปลาทะเล
เศรษฐกิจในกระชัง
ใหญ่

2564

2565

หน่วย
นับ

150

150

1

1

2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

ราย

30.8445

35.8445

66.6890

ระบบ

15.5000

15.5000

31.0000
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ยุทธศาสตร์การวิจยั
โครงการเกษตร
และพัฒนานวัตกรรม อัจฉริยะ
(ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน)

งบประมาณ (ล้านบาท)

-

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

แผนงาน

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคง
ของชาติ/ นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม

แผนงาน

ยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้าง
มูลค่า

โครงการ

โครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2564

2565

หน่วย
นับ

5,000

5,000

5,000

ไร่

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

2563

2564

2565

17.0000

32.6409

35.7128

85.3537

1,205.7541

5,411.5878

5,671.4108

12,288.7527
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2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

-

ด้านที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ
ชาติ/ นโยบายรัฐบาล

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วยนับ

โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการวิจยั
และนวัตกรรมด้าน
การประมง

1

1

1

โครงการ

โครงการวิจัยและ
พัฒนาการประมง

32

125

150

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
ประมง

9

50

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมประมง

24

40

2563

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

3.8475

60.0000

80.0000

143.8475

โครงการ

8.0894

41.9895

60.0000

110.0789

70

โครงการ

2.8106

120.0000

150.0000

272.8106

50

โครงการ

8.7362

42.0000

62.0000

112.7362

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

23.4837

263.9895

352.0000

639.4732
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ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม (ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน)

โครงการ

-

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
นโยบายรัฐบาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่
เหมาะสม
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าเกษตร

แผนงาน

ด้านที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน

ยุทธศาสตร์สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล

โครงการ

เป้าหมายงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

2563

2564

2565

หน่วยนับ

โครงการบริหาร
จัดการประมงทะเล
อย่างยั่งยืน

1,800

3,000

3,000

โครงการปรับปรุง
และฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์ทะเล

-

1

1

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

ลา

32.9664

195.7879

195.7879

424.5422

ชนิด

-

30.0000

30.0000

424.5422
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ
ชาติ/ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการประมง
ทะเล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 11 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร
3.7.18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
นโยบายรัฐบาลหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.4 สร้างความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

32.9664

195.7879

195.7879

424.5422

ด้านที่ 5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ

8,058

2564
8,073

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565
8,073

หน่วยนับ
อัตรา

2563
2,263.5710

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

2564

2565

2,610.4443

2,740.9666

7,614.9819
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงกับ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ
ชาติ/ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บุคลากร
การบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐ
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้
ความสามารถ
4) สร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับ
แผนปฏิรูปประเทศด้าน 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคล
ที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนแม่บทฯ/
แผนการปฏิรูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายความมั่นคงของ
ชาติ/ นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนงาน

โครงการ

เป้าหมายงาน
2563

2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
2565

2563

2,263.5710

2564

2565

2,610.4443

2,740.9666

7,614.9819
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งบประมาณรวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

วงเงินรวม
(ล้านบาท)

-

คณะผู้จัดทำ
***********
ที่ปรึกษำ
1. นายมีศักดิ์
2. นายบรรจง

ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง
จานงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง

คณะผู้เรียบเรียง/ จัดทาต้นฉบับ
1. นายบัญชา
2. นายสุธรรม
3. นางวรสิณีย์
4. นายไพชสิฎฐ์
5. นางสาวมณีวรรณ
6. นางสาวสุขใจ
7. นายชรภาส
8. นางสาวพิมวลัญช์

สุขแก้ว
ลิ่มพานิช
ลิรัฐพงค์
โหละสุต
ศรียานนท์
สาทร
ทองกลั่น
แสงใสแก้ว

ผู้อานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง

เอกสารฉบับที่ 1/2563
กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง

