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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ววิัฒนาการจากแผนชาติสู...แผนรายสาขา 

การพัฒนาประเทศของไทย เปนไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   

และสังคมแหงชาติ ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) 

นับตั้งแตป 2504 จนถึงปจจุบันป 2559 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิรวม 11 ฉบับ 

โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ใชช่ือวา “แผนพัฒนาเศรษฐกจิ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2506-2509” ระยะเวลา

ดําเนินการ 6 ป ครอบคลุมการพัฒนาในทุกดานทั้งสาธารณสุข การศึกษา การขยายตัวของอุตสาหกรรม 

การต า งประ เทศ  การคมนาคม พลังงาน ชลประทาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการ

ผลิตพืชผลทางการเกษตร ตอมาไดมีการปรับปรุงกรอบระยะเวลาดําเนินการเปน 5 ป และเริ่มใชชื่อ 

“แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ” ตัง้แตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มาจนถงึปจจุบัน คอื แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีจุดมุงเนนการพัฒนาทุกดานทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

โครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคตางๆ โดยในแตละแผนมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร ดังนี้ 

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

แหลงน้ํา เพื ่อการชลประทาน  เสนทางคมนาคมเช่ือมโยงตลาดสินคาเกษตรในทองถิ่นและภูมิภาคกับ

ตลาดกลาง พัฒนาตลาดสินเช่ือเพื่อเปนแหลงเงนิทุนใหกับเกษตรกร การวจัิยและพัฒนาการเกษตร รวมถงึการ

เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตสินคาเกษตร ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-7 เนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ตอหนวยพื้นที่ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร การขยายตลาดสินคาเกษตร 

เพิ่มความสามารถในการแขงขันของตลาดโลก จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสราง

การผลติการเกษตร เชน แผนฟนฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยา และ

แผนปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 ไดยึดคนเปนศูนยกลาง 

เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรเกษตร ปรับโครงสรางการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถ

ทางการแขงขัน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืน สวนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

เนนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การพัฒนาความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคง

ดานอาหาร การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการเปนศูนยกลางการผลิตและการคาสินคาเกษตรของ

อาเซยีน  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการวางแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ ไดเริ่มเขาไปมีสวนรวมกับ สศช.ในการจัดทําแผนตั้งแต

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) เปนตนมาจนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยน

สําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม มุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

และใช เศรษฐกิ จเป นเครื่องมื อช วยพัฒนาให คนมี คุณภาพชีวิตที่ ดี  สร างความสมดุ ลระหวาง 
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การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้จงึเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เล็งเห็นวา สถานการณความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปจจัยแวดลอมภายใน

และภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ          

ภาคการเกษตรของประเทศไทย จึงไดเริ่มจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  8          

(พ.ศ. 2540 - 2544) เปนตนมา นับเปนแผนรายสาขาฉบับแรกของภาคการเกษตรที่มุงเนนการพัฒนา       

เพื่อแกไขปญหาภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งเปนไปบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร  

พ.ศ.2522 และการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตรแตละฉบับนี้ จะตองมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตดิวย 
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บทท่ี 2 

แนวคิดเกี่ยวกับการทําแผน 

 

1.  ความสําคัญของการจัดทําแผน 

1.1 การบรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) ตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ  

และวิสัยทัศน ที่ไดกําหนดไว  มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุกครั้งยอมมี

จุดหมายปลายทางที่กําหนดไว  หากจุดมุงหมายที่กําหนดไวมีความชัดเจน การปฏิบัติตามแผนจะมีทิศทาง 

มุงตรงไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลด ี

1.2 เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา     

เพื่อคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรม      

ที่ดําเนินมีความสอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการ  

ใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา  

1.3 ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนเปนการลดความไมแนนอน 

ในอนาคตลงได ทั้งนี้ เพราะการกําหนดแผนนั้นใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม  

ทัง้สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

1.4 ผูบริหารใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการขององคกรได 

เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ตองดําเนินการคูกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน การควบคมุจะทาํใหการใชงบประมาณและการดําเนนิโครงการสัมพันธกัน   

1.5 ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนชวยใหสรางความม่ันใจ 

ในเรื่องความเปนเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคกรในอนาคต ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่วางไวมุงไปสู

จุดมุงหมายเดียวกัน  มีการประสานงานที่ดีในฝายตางๆ ในองคกร และในพื้นที่ รวมทั้งเปนการหลีกเลี่ยง

ปญหาความซ้ําซอนในการปฏบิัตงิานของแตละฝายอกีดวย 

1.6 การทําแผนเปนเครื่องมือชวยใหองคกรไดพิจารณาถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทาง 

การดําเนินกิจการตางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน ชวยให

สามารถกําหนดทศิทางในการดําเนนิการในอนาคต โดยมจุีดมุงหมายที่ชัดเจนและยั่งยนืในการพัฒนา 

1.7 สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย  

ตามกลยุทธที่กําหนด ทําใหการดําเนนิการตามแผนมีความตอเนื่อง ไมมรูีปแบบที่ตายตัว (สามารถยดืหยุนได)  

มเีอกภาพ สามารถนําไปปฏบิตัไิดจรงิ และสามารถสรางระบบการตดิตามประเมนิผล 

1.8 สงเสริมภาพพจนขององคกร และทําใหบุคคลทั้งในและนอกเขตองคกร เกิดความเช่ือม่ัน 

ในการบรหิารกจิการขององคกร  
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2. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)  

ใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร แผนยุทธศาสตรที่ดีจะตองถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศน

ขององคกร อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกในองคกรที่ไดทํางานรวมกันหรือจะทํางาน

รวมกัน โดยวสิัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่องคกรประสงคจะไปใหถึง 

และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค (Objective) ที่ เปนรูปธรรมและสามารถวัดได     

ทั้งนี้องคกรสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้น 

องคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) เพื่อการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปไดอกีดวย 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มขีัน้ตอนดังนี้ 

1. การวเิคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) จะเกี่ยวกับ 

การวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็ง

และจุดออนขององคกร แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ 

ระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน 

บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผล

การดําเนนิงานที่ผานมาขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย แบงเปน 

  1) จุดแข็ง (S-Strengths) เปนการวิเคราะหวา ปจจัยใดภายในองคกรที่เปน 

ขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไว     

เพื่อการเสรมิสรางความเข็มแข็งขององคกร  

  2) จุดออน (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะหวา ปจจัยภายในองคกรที่เปน 

จุดดอย ขอเสยีเปรยีบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดขีึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร  

1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)  เปนการคนหา

โอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งใน

และระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย 

การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือของประชาชน  

การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือ 

และวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตร ี 

และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลย ีหมายถึงกรรมวิธใีหมๆ  และพัฒนาการทางดานเครื่องมอื อุปกรณที่จะชวย

เพิ่มประสทิธภิาพในการผลติและใหบรกิาร แบงเปน 
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1) โอกาส (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวา ปจจัยภายนอกองคกร ปจจัยใด  

ที่สามารถสงผลกระทบตอประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการขององคกรในระดับมหภาค  

และองคกรสามารถฉกฉวยขอดเีหลานี้มาเสรมิสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้นได 

2) อุปสรรค (T-Threats) เปนการวิเคราะหวา ปจจัยภายนอกองคกรปจจัยใด        

ที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองคกร

จําตองหลกีเลี่ยง หรอืปรับสภาพองคกรใหมคีวามแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได 

2. การจัดวางทศิทางขององคกร ประกอบดวย 

2.1 วิสัยทัศน (Vision) คือ การสรางภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเปนเปาหมาย

ในการเดินไปสูอนาคต โดยวิธีการนําเอาระบบการวางแผนมาใช หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต

และเปนสิ่งที่ดีกวาเดิม วสิัยทัศน จะเกดิจากการรูจักคดิโดยใชปญญา และมุงม่ันใหเกดิขึ้นจรงิ 

2.2 พันธกจิ (Mission) คอื ขอบเขตหรือหนาที่ที่ตองทําใหบรรลุวสิัยทัศน บทบาทที่จะตอง

ทําในระยะเวลาทีก่ําหนด 

2.3 วัตถุประสงค (Objectives) คือ ผลสําเร็จหรือผลลัพธที่ตองการในอนาคต ขอความ 

ที่ระบผุลประโยชนที่มตีอกลุมเปาหมาย 

2.4 เปาหมาย (Goals) คือ ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง การกําหนด

เปาหมายจะเปนหลกัสาํหรับเปรยีบเทยีบเพื่อวัดความกาวหนาของความสําเร็จขององคกร 

2.5 ตัวชี้วัด (Indicators) คือ หนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น  

โดยเปนหนวยวัดที่ควรมีผลเปนตัวเลขที่นับไดจริง และตองสื่อถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ เพื่อสราง

ความชัดเจนในการกําหนด ตดิตาม และประเมนิผลการปฏิบัตงิานในดานตางๆ 

2.6 ยุทธศาสตร (Strategy) คือ แผนงานหรือทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคและพันธกจิ หรอื วธิกีาร หรอืขัน้ตอนที่จะปฏบิัติ 

 

3. ทบทวนกระบวนการทําแผนของหนวยงานตางๆ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เปนแผน 

ที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนด

ทิศทางการพัฒนาประเทศครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ซึ่งการจัดทําแผนฯ จะมีกระบวนการและขั้นตอน ประกอบดวย  

1) ประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 2) วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเด็นการพัฒนา 3) รับฟงความ

คิดเห็นจากหนวยงานและประชาชน  ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกระบวนการใหทุกฝายมีสวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นอยางกวางขวางและทั่วถึง 4) กําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตร 

5) วางกรอบการพัฒนา และแนวทางของแผนฯ 6) จัดทํารายละเอียดแผนฯ ในขัน้ตอนนี้ จะมกีารจัด

ใหมกีารประชุมเพื่อระดมความคดิเห็นจากทุกภาคสวน 7) การอนุมัตแิผนฯ และประกาศใชแผนฯ  
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 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา มีกระบวนการจัดทําแผนที่ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยมีกระบวนการ          

และขั้นตอน ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการทองเที่ยวของโลกและประเทศไทย     

2) การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตรตางๆ ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 3) การทบทวนกรณีศึกษา

ประเทศตนแบบและประเทศคูแขงที่สําคัญ 4) การศึกษาผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนา      

การทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) 5) การรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ   

โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ การประชุมกลุมยอย แบบสอบถาม 6) การจัดทํารางแผน 7) การอนุมัติแผนฯ 

และประกาศใชแผนฯ 

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการจัดทําแผนฯ ที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการเสนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน ประกอบดวย 1) การศึกษาและทบทวนขอมูล 

ที่เกี่ยวของ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

3) การประชุมกลุมยอย เพื่อยกรางประเด็นยุทธศาสตร 4) การสัมมนาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อรับฟง 

ความคดิเห็นและขอเสนอแนะตอรางยุทธศาสตรฯ 5) การอนุมัตแิผนฯ และประกาศใชแผนฯ 

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

จัดทํ าขึ้นเพื่อเปนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

โดยกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย การทบทวนแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับกระทรวง

อุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors)     

ดานจุดแข็งและจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) ดานโอกาสและอุปสรรค   

ในมติติางๆ ที่มผีลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม การกําหนดวสิัยทัศน พันธกจิ เปาประสงค ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ และแนวทางการดําเนนิงานของกระทรวงอตุสาหกรรม 

 แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวง

พาณิชย จัดทําขึ้นเพื่อใหองคกรใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนการคาไทยใหสอดรับบริบทการเปลี่ยนแปลง   

และสรางความเขมแข็งใหกับการคาของไทยใหพรอมกาวสูเวทีโลกไดอยางม่ันคงและยั่งยืน มีกระบวนการ   

และขัน้ตอน ประกอบดวย 1) วเิคราะหและรวบรวมขอมูล สัมภาษณเชิงลกึผูใหขอมูลหลัก 2) จัดประชุมระดม

ความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของในสวนกลางทั้งในและนอกกระทรวงพาณิชย 3) จัดทํารางแผนยุทธศาสตรฯ  

และจัดทําประชาพิจารณ 4) จัดประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตรตอผูบริหารกระทรวงพาณิชย และจัดกิจกรรม

สื่อสารถายทอดใหกับบุคลากรในกระทรวงพาณชิย   
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บทท่ี 3 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 

 

1. กลไกการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 คณะผูจัดทําแผน กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําแผน 

ไดกําหนดกลไกการดําเนนิงาน ดังนี้ 

1) ระดับกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ               

และคณะอนุกรรมการ รวม 2 คณะ ไดแก  

 1.1) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 

โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

เปนกรรมการและเลขานุการ มี ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของทั้ งภายใน               

และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวมเปนองคประกอบของคณะกรรมการ มอีํานาจหนาที่ในการ

กําหนดยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ รวมทัง้พจิารณา

และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ (ราง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

  1.2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ภายใตแผนพัฒนาการเกษตร 

โดยมรีองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนจากหนวยงานทัง้ในและนอกสังกัด 

กษ. เปนอนุกรรมการ รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และผูอํานวยการศูนยประเมินผล เปนอนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่กําหนดแผนปฏิบัติงาน ทบทวนแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปอยางบูรณาการ 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานให เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน กํากับดูแล ติดตามประเมินผลและรายงาน

ความกาวหนาตอคณะกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ เปนรายป 

2) ระดับกรม สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร เปนกลไกหลักในการยกรางแผนพัฒนาการเกษตร 

โดยอาศัยคําสั่งแตงตัง้คณะทํางานภายในสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ดังนี้ 

  2.1) คณะทํางานจัดเตรียมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

มีเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานคณะทํางาน รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรด านบริหาร เป นรองประธาน ผู อํ านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  

เปนคณะทํางานและเลขานุการ มีผูอํานวยการศูนย/สํานัก ประธานคณะทํางานพัฒนางานดานนโยบาย 

และแผนพัฒนาการเกษตร (ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6) และผูเช่ียวชาญ เขารวมเปน

องคประกอบคณะทํางาน มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดกรอบแนวทางและแผนการดําเนินงานจัดทําราง

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ยกรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณใหครอบคลุมบริบทการพัฒนา

ภาคการเกษตรทัง้ในระดับชุมชน ภูมภิาค ประเทศเช่ือมโยงระดับโลก และรายงานผลการปฏบิัตงิานตอผูบรหิาร

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
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  2.2)  คณะทํางานยอยเพื่อจัดเตรียมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จํานวน 5 คณะ ไดแก 

(1)  คณะทํางานยอยทบทวนผลการพัฒนาการเกษตรและประเมินสถานการณ  

มผูีอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เปนประธานคณะทํางาน ผูเช่ียวชาญดานนโยบายระบบ

เศรษฐกิจการเกษตร เปนรองประธาน และนางสาวตาป วัชรางกูร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  

เปนคณะทํางานและเลขานุการ มีหนาที่กําหนดกรอบและแนวทางในการทบทวนผลการพัฒนาการเกษตร  

และประเมินสถานการณภายใตแผนพัฒนาการเกษตร ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวน 

ผลการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนประเมนิสถานการณภายใตแผนพัฒนาการเกษตร 

(2)  คณะทํางานยอยจัดทํากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตร 

และสหกรณ มีผูอํานวยการศูนยประเมินผล เปนประธานคณะทํางาน ผูเช่ียวชาญดานนโยบายพัฒนา  

การเกษตรชนบท เปนรองประธาน และนางสาวธัญนันท กันทะวงค กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  

เปนคณะทํางานและเลขานุการ มีหนาที่กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ จัดทํา

วิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  เพื่อนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตร 

การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

(3)  คณะทํางานยอยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  

มีผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานคณะทํางาน ผูเช่ียวชาญดานนโยบายพัฒนาการ

เกษตรชนบท ผูเช่ียวชาญดานประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจการแปรรูปสินคา

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เปนรองประธาน นางสาวกรุณา แตงวิจิตร กองนโยบายและแผนพัฒนา

การเกษตร เปนคณะทํางานและเลขานุการ มีหนาที่จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  

และจัดทํารายละเอยีดของแตละยทุธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

(4)  คณะทํางานยอยขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณสูการปฏิบัติ  

มีผูเช่ียวชาญดานนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท เปนประธานคณะทํางาน ผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศ

การเกษตร เปนรองประธาน นางพิชาริณี อําภาไพ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เปนคณะทํางาน 

และเลขานุการ มีหนาที่จัดทํากระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณสูการปฏิบัติ กําหนด

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ โดยเนนระดับพื้นที่/ทองถิ่น 

สูระดับกลุมจังหวัด/จังหวัดแลวเขาสูแผนของหนวยงานภาครัฐในสวนกลางอยางเปนขั้นเปนตอน 

จัดทําแผนงาน/โครงการสําคัญภายใตประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

(5)  คณะทํางานยอยเพื่อกลั่นกรองรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  

มีผูเช่ียวชาญดานนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานคณะทํางาน ผูอํานวยการสวนตางๆ  

ของสํานัก/กอง/ศูนย เปนคณะทํางาน ผูอํานวยการสวนวิชาการการประเมนิผล เปนคณะทํางานและเลขานุการ 

ทําหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรองความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาการเกษตร วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 
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แผนงานโครงการ เปาหมาย และตัวช้ีวัดใหมีความสอดคลองเปนไปได และสามารถประเมินผลการพัฒนาไป

ในทางปฏบิตัไิด 

  ทั้งนี้ การดําเนินงานในระดับกรม ยังไดอาศัยความรวมมือจากกรมอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ผานขั้นตอนการจัดทําแผนและเวทีการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในระดับตางๆ ที่จัดขึ้น 

ทั่วประเทศอกีดวย 

 

2. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร  

 เนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559  คณะผูจัดทําแผน กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร จึงเริ่ม

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร เมื่อชวงตนป 2558 เปนตนมา โดยการดําเนินงานจะสอดคลองกับ

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(ตารางที่ 1 กรอบการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาการเกษตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ของ สศช.) ไดให

ความสําคัญกับการมสีวนรวมอยางเปนขัน้เปนตอน ดังนี้ 

1)  แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มกีารแตงตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการระดับกระทรวง และคณะทํางานภายใน

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร รวม 4 คณะ ไดแก 

(1) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ) 

(2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ภายใตแผนพัฒนาการเกษตร 

(รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานอนุกรรมการ) 

(3) คณะทํางานจัดเตรยีมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 (เลขาธกิารสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร เปนประธานคณะทํางาน)  

(4) คณะทํางานยอยเพื่อจัดเตรียมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผน 

พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จํานวน 5 คณะ 

 2) ทบทวนสถานการณและผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา คณะผูจัดทําแผนเริ่ม

ดําเนินการมาตั้งแตตนป 2558 โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตร ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ระยะครึ่งปวา มีแผนงาน/โครงการใดบางที่ดําเนินการแลว/ 

ยังไมไดดําเนนิการ หรือแผนงาน/โครงการใดที่ควรดําเนนิการตอเนื่อง อาทิ การเช่ือมโยงดานการผลิต การแปรรูป 

และการตลาด การกระจายการถือครองที่ดิน และการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เปนตน ทบทวนภาพรวม

เศรษฐกิจการเกษตรเบื้องตน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรของรัฐบาลที่ผานมา 

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาระการปฏิรูปที่ 14 ที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรของสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
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รางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2559-2564 บริบทการเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกที่มีผลตอ

การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งไดศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เชน เอกสาร 

การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การวิจัยเชิงลึก 

เพื่อเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของ สศช. โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็ง 

และยั่งยนืของสภาเกษตรกรแหงชาต ิขอเสนอการปฏรูิปประเทศไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่รวบรวม

โดย สศช. เปนตน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาของคณะทํางานจัดเตรียมรางแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในคราวการประช ุมคณะทํางานจัดเตรียมราง

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

 ขณะเดยีวกัน คณะทํางานยอยทบทวนผลการพัฒนาการเกษตรและประเมนิสถานการณ ไดมกีาร

กําหนดหัวขอและประเด็นการทบทวนสถานการณ ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา และการประเมินการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ แบงออกเปน 3 สวน (เห็นชอบในคราวการประช ุมคณะทํางานจัดเตรียมราง

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สงิหาคม 2558) คอื 

 (๑) การทบทวนสถานการณภาคการเกษตร ไดแก ขอมูลเศรษฐกิจการเกษตร การเติบโต       

ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในแตละแผนที่ผานมา ผลติภาพการผลติรวม 

(Total Factor Productivity: TFP) รวมถึงปจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้ งที่ดินทางการเกษตร แหลงน้ํ า          

เพื่อการเกษตร ประชากรและแรงงานภาคเกษตร แหลงทุนของเกษตรกร ปุยเคมแีละปุยอนิทรยี สารเคมเีกษตร 

และเครื่องจักรกลการเกษตร 

 (๒) ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา มีการประเมินผลใน 2 สวน ไดแก สวนของแผนงาน/

โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2555–2557 และสวนของการประเมิน

ตามเปาหมายรายยุทธศาสตร ผลการประเมิน พบวา แนวทางการพัฒนาการเกษตรในระยะตอไป ควรมี 

การพัฒนาในแตละดาน ดงันี้ (2.1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติเกษตรกร ควรสรางความสมดุลดานเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม การศึกษา สุขอนามัย และสังคม  (2.2) ดานเกษตรกร ควรพัฒนาใหเกษตรกรรายยอยเขาถึง   

องคความรู ที่ดิน แหลงทุน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน สวนเกษตรกรกาวหนา ควรสงเสริม

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการเกษตรและการตอยอด  (2.3) ดานเศรษฐกิจ ควรสงเสริมการผลิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ความม่ันคงอาหารและพลังงาน งานวิจัย และปรับปรุงกฎระเบียบ  (2.4) ดานทรัพยากร

การเกษตร ควรคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมและจัดสรรที่ดิน ลดการใชสารเคมี เรงศึกษาวิจัยและพัฒนาความ

หลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 

 (3) บริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและในประเทศที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร อาท ิ

เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน การเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาการคาใหมของโลก ภัยคุกคามทางธรรมชาต ิ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี ชีวภาพ              

ดานการเกษตร แนวโนมความตองการบริโภคอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐ/การเมือง 
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ความเหลื่อมล้ําทางรายไดของประชากรภาคการเกษตร การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการกาว

สูสังคมผูสูงอายุ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

 3) กําหนดประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอภาคการเกษตร คณะผูจัดทําแผนไดนําขอมูล 

การทบทวนสถานการณ  ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา และบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลก              

และในประเทศที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตรมาใชประกอบการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก   

ที่มีผลกระทบตอภาคการเกษตร (SWOT Analysis) โดยใชหลัก 7S ของ McKinsey ในการวิเคราะหปจจัยภายใน

หรือจุดแข็ง (S) และจุดออน (W) และ PESTEL Analysis ในการวิเคราะหปจจัยภายนอก หรือโอกาส (O)        

และอุปสรรค (T) รวมถึงมีการศึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงานของภาคสวนที่เกี่ยวของ อาท ิ

(ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2559 - 2564) ของสภาเกษตรกรแหงชาติ วาระปฏิรูปที่ 14 : 

การปฏิรูปภาคเกษตรของสภาปฏิรูปแหงชาติ และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป    

โดยไดกําหนดประเด็นสําคัญที่ครอบคลุมบริบทของภาคการเกษตรไวเบื้องตน 11 ประเด็น ไดแก              

(1) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ (2) การปรับตัวของเกษตรกรสู Smart Farmer    

(3) แรงงานภาคเกษตร (4) การสงเสริมการทําเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ                

(5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (6) การวิจัยและพัฒนา (7) ความม่ันคงทางอาหาร (8) การเกษตร     

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (9) โลจิสติกสภาคการเกษตร (10) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร 

และ (11) ความรวมมือกับขอตกลงระหวางประเทศ หลังจากนั้นไดนําเขาสูกระบวนการพิจารณา              

ของคณะทาํงานจัดเตรยีมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

  

การประช ุมคณะทํางานจัดเตรียมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในช วงแผนพัฒนาฯ   

ฉบับที่ 12 ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

1. ที่ประชุมเห็นชอบรางองคประกอบของแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แบงเปน สวนที่ 1 ทบทวนสถานการณ ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา และวิเคราะหแนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบตอภาคการเกษตร สวนที่ 2 กรอบแนวคดิและทิศทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนาการเกษตร สวนที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร และสวนที่ 4 กลไก

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร 

2. แตงตัง้คณะทํางานยอยเพื่อยกรางแผนพัฒนาการเกษตรในแตละสวนที่ 1-4 

3. ทบทวนประเด็นสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตรของไทยทั้ง 11 ประเด็น โดยเพิ่มเติม         

ใหครอบคลุมบรบิทตางๆ เชน มาตรฐานสินคาเกษตร เขตเศรษฐกจิพิเศษ เปนตน 

4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานรวมใหมีขั้นตอน กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะทํางานฯ เปนระยะๆ 
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คณะทํางานยอยจัดทํากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ ไดรับมติ

ที่ประชุมคณะทํางานจัดเตรยีมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มาดําเนินการตอเนื่องโดยพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นสําคัญจากเดิม 11 ประเด็น 

เปน 13 ประเด็น ประกอบดวย (1) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร (2) แรงงานภาคการเกษตรมี

แนวโนมลดลงและการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (3) การปรับตัวของเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (4) การ

สงเสริมการทําเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือขายเกษตรกร องคกรเกษตรและสถาบันเกษตรกร 

(5) การบริหารจัดการสินคาเกษตร (6) มาตรฐานสินคาเกษตร (7) โลจิสติกส และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การเกษตร (8) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน (9) การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (10) การวิจัยและ

พัฒนาดานการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (11) กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาการเกษตร (12) ความรวมมือและขอตกลงระหวางประเทศ และ (13) การบริหารจัดการสินคาเกษตร

เพื่อรองรับการคาชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษ หลังจากนั้น ไดมีการกําหนดกรอบวสิัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรของรางแผนพัฒนาการเกษตรขึ้นมาเพื่อขอความ

เห็นชอบจากคณะทํางานฯ 

 4)  การสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญ (กรกฎาคม 2558) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนแบบมีสวนรวมอยางเปนขั้นเปนตอน ในระหวางการ ยกรางกรอบ

ทิศทางการพัฒนาการเกษตร คณะผู จัดทําแผน ไดมีการสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญ 

ทัง้ 13 ประเด็นในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

  (1) การจัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญ 13 ประเด็น           

โดยแจกจายไปยังผูมีสวนไดสวนเสียในภาคการเกษตรทุกภาคสวนทั่วประเทศ จํานวน 3,200 ฉบับ ซึ่งสวนหนึ่ง 

ไดใชชองทางของสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากประธานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ

(นายประพัฒน ปญญาชาตรัิกษ) ในการกระจายแบบสอบถามไปยังผูแทนเกษตรกรในพื้นที่ 77 จังหวัด 

  (2) การประชุมกลุมยอยเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญ 13 ประเด็น ในพื้นที่ 5 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดราชบุรี สุราษฎรธานี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี และเชียงใหม เมื่อชวงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมี

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา  

และเกษตรกร ซึ่งคณะผูจัดทําแผน ไดนําความเห็นทั้งหมดมาประมวลปรับปรุงกรอบแนวคิดและทิศทาง 

การพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอของการประชุมกลุมยอย 

  (3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกรางกรอบทศิทางการพัฒนาการเกษตร เมื่อวันที่ 

20 - 21 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการระดมความคิดเห็นระหวางคณะทํางานยอย     

ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนํา SWOT ที่ ไดจากกระบวนการขางตนมาพิจารณารวมกัน              

และวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix กําหนดกลยุทธการพัฒนาการเกษตรนําไปสูการยกรางวิสัยทัศน 

พันธกจิ เปาหมาย ประเดน็ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 
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 5) การจัดทํารายละเอียดและยกรางแผนพัฒนาการเกษตร คณะทํางานยอยทั้ง 4 คณะ  

ไดมกีารประชุมหารอืในแตละสวนที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อระดมความเห็นและกําหนดทิศทางแผนพัฒนา

การเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หลังจากนั้นคณะผูจัดทําแผน ไดนํามายกรางและมีการปรับปรุง

รวมกับคณะทํางานยอย โดยเฉพาะสวนที่เปนรายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ซึ่งรางแผนพัฒนา

การเกษตร ประกอบดวย 4 สวนที่สาํคัญ ไดแก 

  สวนท่ี 1  สถานการณ และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร 

คณะทํางานยอยทบทวนผลการพัฒนาการเกษตรและประเมินสถานการณ ไดกําหนดหัวขอและประเด็น

การทบทวนผลการพัฒนาการเกษตร และประเมินสถานการณ เปน 3 สวน คือ (1.1) การทบทวน

สถานการณภาคเกษตร (1.2) ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา และ (1.3) การเปลี่ยนแปลงภายใน

และภายนอกประเทศที่มผีลตอภาคการเกษตร 

  สวนท่ี 2  กรอบแนวคิด และทศิทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร คณะทํางาน

ยอยจัดทํากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 

พันธกจิ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรของรางแผนพัฒนาการเกษตร 

  สวนที่  3 รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร คณะทํางานยอยจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร มีการกําหนดรายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ประกอบดวย 

เปาหมาย วัตถุประสงค  ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตรใหสอดคลองกับเปาหมายหลัก 

ของรางแผนพัฒนาการเกษตร 

  สวนท่ี 4  กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิคณะทํางานยอยขับเคลื่อนแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณสูการปฏิบัติ ไดกําหนดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ไปสู การปฏิบั ติ  แบ งออกเป น 4 ส วน ได แก  (4.1) กลไกในการขับเคลื่ อนแผนพั ฒนาการเกษตร  

(4.2) แนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ (4.3) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (4.4) แผนงาน/

โครงการสําคัญที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

การประช ุมคณะทํางานจัดเตรยีมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในช วงแผนพัฒนาฯ   

ฉบับที่ 12 ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สงิหาคม 2558 

1. เห็นชอบกรอบทิศทางของรางแผนพัฒนาการเกษตร โดยใหฝายเลขานุการคณะทํางาน             

และคณะทํางานยอยนําขอคิดเห็นและขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงรางแผนพัฒนา

การเกษตรเพิ่มเตมิ 

2. ใหปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป โดยจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากบุคลากรภายใน

หนวยงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 พรอมทั้งจัดสัมมนาระดับกระทรวงและระดับ 

ภูมภิาคเพื่อใหไดความเห็นในภาพรวม นําเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ตามลําดับ 

3. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อใหเห็นทศิทางของแผนพัฒนาการเกษตร 
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 6) การสัมมนาระดมความคิดเห็นในระดับตางๆ (กันยายน – พฤศจิกายน 2558) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีกระบวนการสรางการรับรูและมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนได

สวนเสียในภาคการเกษตรทุกภาคสวน เขารวมแสดงความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อเปนการ 

สะทอนถงึความตองการในระดับพื้นที่ ซึ่งการสัมมนาในระดับตางๆ มดีังนี้ 

  (1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อระดม

ความคิดเห็นตอกรอบทิศทางการพัฒนาการเกษตร รวม 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ๒๕๕8 

เปนการสัมมนาภายในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีผูแทนจากทั้งสวนกลางและภูมิภาคเขารวมให

ขอคดิเห็นรวม 160 คน และครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เปนการสัมมนาระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผูแทนจากกองแผนงานและผูที่เกี่ยวของดานการจัดทําแผนจากกรมตางๆ  

เขารวมรวม 150 คน ซึ่งการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง คณะผูจัดทําแผนไดรับขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกรอบ 

ทศิทางการพฒันาการเกษตรในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 (2) สัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภูมิภาคตอรางแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 12 ครั้ง 

เมื่อชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยเชิญกลุมเปาหมายทั่วประเทศ ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน ผูประกอบการ สมาคม องคกร สถาบันการศึกษา และเกษตรกรในจังหวัดนั้นๆ และจังหวัดใกลเคียง 

เขารวมใหขอคิดเห็นครั้งละ 100 คน ไดแก จังหวัดราชบุรี สงขลา พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม นครราชสีมา 

เลย ระยอง อุบลราชธานี นครสวรรค พิษณุโลก สุราษฎรธานี และขอนแกน ซึ่งคณะผูจัดทําแผนไดนํา

ความเห็นที่ไดจากทุกภาคสวนมาพิจารณาและประมวลขอมูลเพื่อนํามาปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตรใหมี

ความสมบูรณครบถวนทุกประเด็น  

 (3) การจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาการเกษตร ไดประสานกับหนวยงาน        

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการเกษตร          

ซึ่งผูจัดทําแผน ไดนํามาพิจารณาและจัดทําโครงการบูรณาการ รวมทั้งประชุมหารือรวมกับหนวยงาน         

เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการไวภายใตแผนพัฒนาการเกษตร 

 7) การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาการเกษตร คณะผูจัดทําแผน ไดกําหนดขั้นตอน 

การดําเนนิงานเพื่อนําไปสูการอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาการเกษตร ดังนี้ 

  (1) การอนุมัตแิผน 

  (1.1) การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตอ    

(ราง) แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งคณะผูจัดทําแผน ไดนําขอคิดเห็น/ขอสังเกต

ของที่ประชุมไปปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใหเปนไปตามมติ  

ของคณะกรรมการฯ เพื่อใหเกิดความสมบูรณของรางแผนพัฒนาการเกษตร และเตรียมนําเสนอเขาสู

วาระการพจิารณาของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณตอไป 
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การประช ุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในช วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

1. เห็นชอบในหลักการรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และมอบหมายใหฝาย

เลขานุการนําขอสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตรใหมคีวามสมบูรณยิ่งขึ้น 

2. ใหทุกหนวยงานปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสําคัญ และจัดสงใหฝายเลขานุการ

ภายในวันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่อพิจารณาบรรจุในแตละประเด็นยุทธศาสตรภายใตราง

แผนพัฒนาการเกษตร ใหเปนไปตามขัน้ตอนการดําเนนิงานตอไป 

 

  (1.2) การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

รวม 2 ครัง้ โดย 

• ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ

ของรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการรับขอสังเกต

ของที่ประชุมไปเพิ่มเติมในรายละเอียด และจัดสงรางแผนพัฒนาการเกษตรใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมทั้งประสานงานกับ สศช. อยางใกลชิด เพื่อใหแผนพัฒนา

การเกษตรสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของ สศช.  

• ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ประธานคณะกรรมการ 

มอบหมายฝายเลขานุการนําสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) ระดับภาค ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

(สศช.) ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมรางแผนพัฒนา

การเกษตรใหมคีวามสมบูรณและสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 

การประช ุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ครัง้ที่ 1  

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพนัธ 2559 

เห็นชอบในหลักการของรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมอบหมายใหฝาย

เลขานุการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปเพิ่มเติมในรายละเอียด และจัดสงรางแผนพัฒนาการเกษตร    

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมทั้งประสานงานกับ สศช. 

อยางใกลชิด เพื่อใหแผนพัฒนาการเกษตรสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของ สศช. ทั้งนี้ หากไมมี 

การปรับปรุงในสาระสําคัญ ใหนําเสนอรางดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ และประกาศใช

ตามขัน้ตอนตอไป 

 

 

 



- 16 - 
 

การประช ุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ครัง้ที ่2  

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานคณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ       

รับขอคิดเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่รายงานวา 

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ระดับภาคของ สศช. มีหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร โดยจะสงสรุป 

ความเห็นใหฝายเลขานุการ เพื่อพจิารณาเพิ่มเตมิในรางแผนพัฒนาการเกษตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

   

(2) เสนอรางแผนพัฒนาการเกษตรตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อนําไปใชประโยชนและบรรจุเปนแผนรองรับภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคการเกษตร  

  (3)  การประกาศใชแผนพัฒนาการเกษตร หลังจากคณะผูจัดทําแผน ในฐานะฝายเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดรับความเห็นชอบ

แผนพัฒนาการเกษตร จากคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณแลว จึงจะนําเสนอ

ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ หลังจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในฐานะหนวยงานหลัก              

จะประกาศใชแผนดังกลาวและดําเนนิการตามกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏบิัต ิ

 8) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสูการปฏบิัติ 

  หลังจากการประกาศใชแผนพัฒนาการเกษตร จะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ภายใตแผนพัฒนาการเกษตร มีรองปลัดกระทรวงเกษตร      

และสหกรณ เปนประธาน เพื่อกําหนดแผนปฏบิัติงาน ทบทวนแผนงาน/โครงการรายป ใหเปนอยางบูรณาการ

สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการเกษตร รวมทั้ง กํากับ ดูแล 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนรายป และรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    
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ความเชื่อมโยงของกรอบการพัฒนาท่ีสําคัญกับ 
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สรุปสาระสําคัญความเชื่อมโยงของกรอบการพัฒนาท่ีสําคัญกับแผนพัฒนาการเกษตร 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบดวย 

 ๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ         

และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทัง้สรางความเช่ือม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคม

โลกที่มตีอประเทศไทย 

 ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสราง

ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน     

อันไดแก โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 

และการบรหิารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชน 

 ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน

รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกายใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย  

มคีรอบครัวที่ม่ันคง 

 ๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหทั่วถงึ ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 

 ๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมทั้งมี

ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพบิัติธรรมชาติ

และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสเีขยีว 

 ๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานภาครัฐมขีนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกจิ มีสมรรถนะสูง มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลกระจาย

บทบาทภารกจิไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มธีรรมาภบิาล 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มี 10 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 

๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย แนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถ    

ในการดํารงชีวิตอยางมคีุณคา อาทิ สงเสรมิเด็กปฐมวัยมกีารพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม  

เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (๓) ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาด       

และจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรยีนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรยีนรูเชิงสรางสรรคและมชีีวิต (๔) ลดปจจัย

เสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพ    

และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสีย 

ตอสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ อาทิ ปรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแล

และสรางสภาพ แวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

(๗) ผลักดัน ใหสถาบนัทางสงัคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาท ิกําหนดมาตรการดูแลครอบครัว     

ที่เปราะบาง สงเสรมิสถาบันการศกึษาใหเปนแหลงบรกิารความรูทางวชิาการที่ทุกคนเขาถงึได 

๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม แนวทางการพัฒนา

สําคัญ ประกอบดวย (๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุดใหสามารถ

ยกระดับรายได และเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแก

เด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสราง

รายไดของครอบครัว สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง (๒) การกระจาย 

การใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุม และทั่วถึง อาท ิ

บริหารจัดการใหบรกิารสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งใน

ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๓) การเสริมสรางศักยภาพชุมชน พัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ 

สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงิน       

ของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน ตําบล ที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม และจัดตั้ง 

โครงขายการเงนิฐานรากโดยมธีนาคารออมสนิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนแมขาย 

๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน แนวทาง 

การพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในภาคการคลัง อาท ิ 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ 
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กระบวนการงบประมาณของประเทศ และดานการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงนิ และสถาบัน

การเงนิทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิ (๒) การเสริมสราง และพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซ

มูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขัน           

ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็ง         

ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยขีั้นสูง  วางอนาคตรากฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไข

กฎหมายและกฎระเบยีบเพื่อการสงเสรมิการคาที่เปนธรรมและอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน 

๔) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทาง 

การพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑)การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษ และใช

ประโยชนอยางยั่งยนืและเปนธรรม (๒) การเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา  เพื่อใหเกดิความ

ม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (๔) การสงเสริมการผลติ และการบรโิภคที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม (๕) การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (๗) การพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 

(๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง และยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและ

ธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาต ิ(๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรยีมความพรอม

ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (๓) การสงเสริม ความรวมมือกับตางประเทศดาน

ความม่ันคง เพื่อบูรณาการความรวมมอืกับมติรประเทศ เพี่อผลประโยชนทางเศรษฐกจิ สังคม และการปองกัน

ภัยคุกคามขามชาติ (๔) การรักษาความม่ันคง และผลประโยชนของชาติ ทางทะเลเพื่อคงไว    ซึ่งประโยชนทาง

เศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล (๕) การบริหารจัดการความม่ังคงเพื่อการ

พัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่เกี่ยวของ กับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวน

รวมของภาคประชาชน 

๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ        

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับปรุงโครงสราง หนวยงาน 

บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม        

เกดิความคุมคา (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการตดิตามตรวจสอบการเงนิ การคลัง

ภาครัฐ เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการใหบริการ

สาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตาม

ความตองการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
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ไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย 

เปนธรรมและสอดคลองกับขอบังคับสากล หรอืขอตกลงระหวางประเทศ 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส แนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย (๑) ดานระบบคมนาคมขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง 

และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา  

(๒) ดานโลจสิตกิส อาท ิพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบรหิารจัดการโลจิสตกิส  และโซอุปทานใหได

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน (๓) ดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงาน  

ใหเพียงพอและสรางความม่ังคั่งในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๔) ดานสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม            

ของประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ     

และ (๕) ดานน้ําประปา พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุม และทั่วถึงการบริหารจัดการการใชน้ําอยางมี

ประสทิธภิาพและการสรางนวตักรรม 

๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

อาทิ ลงทุนวจัิยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมศัีกยภาพ  พัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยี   ที่นําสู

การพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาท ิ

สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา

นวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกจิที่ผสานการใชเทคโนโลยใีห

แพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย (๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยทีี่มคีุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให

มทีัง้ความรูและความเขาใจเทคโนโลยี 

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ    

ใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนความยากจนสูเปาหมาย

การพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจช้ันนํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการ

จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม 

และภาคเอกชน พฒันาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง  และ (๓) การพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกิจ อาท ิพัฒนาฟนฟู

พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล  
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มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม  บริเวณชายแดนเปนประตู

เศรษฐกจิเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบานใหเจริญเตบิโตอยางยั่งยนืและเกดิผลเปนรูปธรรม 

๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสําคัญ 

ประกอบดวย (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสําหรับ

สินคาและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกสและโทรคมนาคม         

ในกรอบความรวมมอือนุภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมภิาคอาเซยีน 

(๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดนในภูมิภาค 

(๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูการ

เปนชาติการคา (๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรทัง้ในระดับอนุภูมภิาคและภูมิภาคที่มคีวามเสมอภาคกัน (๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือ ระหวางประเทศโดยมี

บทบาทที่สรางสรรค (๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดาน     

ที่เกี่ยวของกับเรื่องความอยูดีมีสุข ของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศ       

และดานการตางประเทศ และ (๑๐) สงเสรมิใหเกดิการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 

 

3. แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาต ิทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนฯ ฉบับท่ี 12 และ (ราง) แผนพัฒนาการเกษตร 
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  การพัฒนาการเกษตรของประเทศ ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มีกรอบการพัฒนา 

ที่เช่ือมโยงกับวาระปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาปฏิรูปแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนา และการบริหารจัดการการผลิต แปรรูป ตลาด บนพื้นฐานของทรัพยากร

การเกษตรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในระยะ 5 ปแรก สามารถตอยอด

ไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals – SDGs) ในระยะยาวตอไป 

ตารางที่ 1  กรอบการปฏบิตังิานของแผนพัฒนาการเกษตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ของ สศช. 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ท่ีมา : สศช.) 

แผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 -2564) 

(ท่ีมา : กษ. / สศก.) 
พ.ค. - ก.ย. 58 - -  ทบทวนสถานการณ ผลการพัฒนาการเกษตร /

วเิคราะห SWOT/กําหนด ประเด็นสําคัญ / ยกราง 
กรอบแนวคิ ดและทิ ศทางการพั ฒ นา 
การเกษตร  

-  ประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นตอประเด็นสําคัญ ในพื้นท่ี 5 จังหวัด  
(จ.ราชบุรี สุราษฏรธานี ฉะเชิงเทรา อุดรธาน ี
และ จ.เชียงใหม) 

-  สัมมนาภายใน สศก. เพื่อระดมความคิดเห็นตอ
รางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12  

ต.ค.-ตน พ.ย. 58 สรุปผลการประชุมประจําป 2559 และ
จัด ทําทิศทางและกรอบยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เสนอ กก.สศช.
พจิารณากอนนําเสนอ ครม. 

- สัมมนาระดับกระทรวงเพื่อระดมความคดิเห็น
ตอรางแผนพัฒนาการเกษตร 

ตน พ.ย. 58 ตั้งคณะอนุกรรมการการจัดทํายุทธศาสตร
เฉพาะดาน 10 ดาน  

- สัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อระดมความคิดเห็นตอ
รางแผนพัฒนาการเกษตร จากผูมีสวนไดสวน
เสียท่ัวประเทศในพื้นท่ีและจังหวัดใกลเคียง 
จํานวน 12 จังหวัด (จ.ราชบุรี สงขลา เลย
พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม นครราชสีมา 
ระยอง อุบลราชธานี นครสวรรค สุราษฎรธาน ี
พษิณุโลก และ จ.ขอนแกน)  

พ.ย.58 - ก.พ. 59 คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร 
ยกรางยุทธศาสตรในรายละเอียด  

- ปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตร  
- ประชุมคณะกรรมการ จัดทําแผนพัฒนา

การเกษตร คร้ังท่ี 1/2558  
- เสนอรางแผนพัฒนาการเกษตร ตอ คกก.

นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพจิารณา 
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 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ท่ีมา : สศช.) 

แผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 -2564) 

(ท่ีมา : กษ. / สศก.) 
ม.ีค. – พ.ค. 59 คณ ะทํางานจัด ทําเอกสารประมวล

ยุทธศาสตรจากคณะอนุกรรมการฯเพื่อ
ยกรางแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 สําหรับ
ระดมความคิดเห็นระดับภาค  

- ปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตร และเสนอ  
   แผนพัฒนาการเกษตร ตอ สศช. 
- รายงานความกาวหนา ตอ คกก. นโยบาย  
   และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ    
   คร้ังท่ี 2/2559 

เม.ย. - ม.ิย. 59 - - จัดทําแผนปฏิบัติงาน 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) ภายใตแผนพัฒนาการเกษตร พรอม
เพิ่มเติมงบประมาณรายป เพื่อใชเปนกรอบ
การเสนอของบประมาณประจําป 

ก.ค. - ส.ค. 59 ปรับปรุงรางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตาม
ความคิดเห็นท่ีประชุมประจาํป 2559 เสนอ 
ครม. (และ สนช. ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญใหม
กําหนด)  

- ทบทวนแผนงาน/โครงการ 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) ภายใตแผนพัฒนาการเกษตร 

ส.ค. - ก.ย. 59 ปรับปรุงรางแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ตาม
ความคิดเห็น ครม. (และสนช.) จากนั้นนําขึ้น
ทูลเกลาถวายฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

-  เสนอแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับสมบูรณ ตอ 
คกก. นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ  

1 ต.ค. 59 ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -
2564) 

-  ประกาศใชแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผน 
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
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      ข้ันตอนการดําเนินงาน 
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ทบทวนสถานการณผลการพัฒนาการเกษตรที่ผานมา / วเิคราะห SWOT / 
กําหนดประเด็นสําคัญ / ยกรางกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการเกษตร 

ประชุมคณะทํางานจัดเตรียมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)     
ครั้งที่ 1/2558 (สศก.) เพ่ือพิจารณารางกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการเกษตร 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)/  
แตงตั้งคณะทาํงานจัดเตรยีมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

            
 

แตงตั้งคณะทาํงานยอย 4 คณะ เพ่ือจัดเตรยีมรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564)  

 ประชมุกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอประเด็นสาํคัญในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดราชบุรี สุราษฎรธานี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี และเชยีงใหม / แบบสอบถาม / ยกรางแผนพัฒนาการเกษตร 

 

ประชุมคณะทํางานจัดเตรียมรางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ครั้งที่ 2/2558  

 
ปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตร 

สัมมนาภายใน สศก. เพ่ือระดมความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564)  

พ.ค.-มิ.ย. 

 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

22 พ.ค. 58 

พ.ค. 58 

ก.ค.-ส.ค. 

 

17 ส.ค. 58 

ส.ค. 58 

7 ก.ย. 58 

สัมมนาระดับกระทรวงเพ่ือระดมความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาการเกษตร  

สัมมนาระดบัภมูิภาคเพ่ือระดมความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาการเกษตร  
จากผูมีสวนไดสวนเสียทั่วประเทศในพ้ืนที่และจังหวัดใกลเคียง จาํนวน 12 จงัหวัด ไดแก จงัหวัดราชบุรี สงขลา 

พระนครศรีอยุธยา เชยีงใหม นครราชสีมา เลย ระยอง อุบลราชธานี นครสวรรค สุราษฎรธานี พิษณุโลก และขอนแกน  

ปรับปรุงรางแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564)  

ประชุมคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ครั้งที่ 1/2558 

 
เสนอรางแผนพัฒนาการเกษตร ตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ เพ่ือพิจารณา 

 

19 ต.ค. 58 

3-19 พ.ย. 

 

พ.ย. 58 

9 ธ.ค. 58 

1 ต.ค. 59 

 

ก.พ. 59 

 
1. ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร และเสนอตอ สศช. 
2. รายงานความกาวหนาของแผนพัฒนาฯ ตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  
3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 

พ.ค. 59  

 

เสนอแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับสมบรูณ ตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  

 ประกาศใชแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

พ.ค.-ส.ค.  

 

 
ส.ค.-ก.ย. 59 

จัดทําแผนปฏิบตัิงาน 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โทร. 0 2940 6671-2  โทรสาร 0 2579 2593 

E-mail : plan12moac@gmail.com 


