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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว จะเป็นแผนหลัก 
ในการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และน าไปใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล 
และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป 

แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)  

1. วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
“องค์กรน าในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่ มี

ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570”  

2. พันธกิจของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
2.1 จัดท าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท ารายงานสถานการณ์ เศรษฐกิจ

การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท าท่าทีและ

ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. เป้ำประสงค์  
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร

ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"  

4. เป้ำหมำย  
4.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน

แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ 
4.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
4.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 
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5. ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
5.1 สารสนเทศการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
5.2 แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 90 
5.3 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 

6. ประเด็นกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 12 แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและนโยบำย 

มำตรกำรและแผนพัฒนำกำรเกษตร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร  ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร 

2) พัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการ 
ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ 

4) พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน 

5) พัฒนาการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคของเกษตรกร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่ม

ต่าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเป็นพลังส าคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

2) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที ่

3) สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 
  



3 
 

 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน  
เชิงประจักษ ์มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น  

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ได้ในทุกมิต ิ 

3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า และมีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้  ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

4) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 
 
 
  



4 
 

 

ส่วนที่ 2  
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566-2570) โดยมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับโลก นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
3 ระดับ ได้แก ่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ประเด็นกำรพัฒนำระดับโลก 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

องค์การสหประชาชาติ ได้จัดท าวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development 
Agenda) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2573) ซึ่งครอบคลุม 
3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง  ๆ 
เพ่ือให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จ ำนวน 2 เป้ำหมำย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับ
ทุกคน  

ภารกิจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นการผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่างประเทศ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการเก็บข้อมูลและการรายงานตัวชี้วัด เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. แผนและนโยบำยระดับประเทศ (ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ) 

2.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580  

ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จ ำนวน 3 ยุทธศำสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนปฏิบัติการไปสู่ 
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแนวทางการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา วิจัย การประเมินผล เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ส าหรับในยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
มีภารกิจในการขับเคลื่อนประชากรกลุ่มเกษตรกร (ยากจน) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในภาคเกษตร ซึ่งส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนการพัฒนาองค์กร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีภารกิจในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ให้มีความถูกต้องแม่นย า น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ 
พัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัว และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

2.2 แผนระดับท่ี 2 

2.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ 
ในลักษณะที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด 
23 ฉบับ เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จ ำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (03) การเกษตร (07) โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (16) เศรษฐกิจฐานราก (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ และ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผน
ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดท าสารสนเทศการเกษตร 
การศึกษา วิจัย ประเมินผล และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตร สนับสนุนประเด็นภายใต้แผนแม่บท 
(03) ด้านการเกษตร นอกจากนี้มีการด าเนินการสนับสนุน ศึกษาและเสนอแนะนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการ  ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บท (07) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ส าหรับแผน
แม่บท (16) เศรษฐกิจฐานราก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานฯ การศึกษาการลดความเหลื่อมล้ า 
และการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ผ่านศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ในการสร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ าในภาคเกษตร แผนแม่บท (18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนแม่บท (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรมีแผนงานในการการพัฒนาองค์กรและบุคลากร รวมไปถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์กร 
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2.2.2 (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มีความมุ่งหมาย
ที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทย 
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยหลัก 5 ประกำร ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

การขับเคลื่อนเป้าหมายหลักทั้ง 5 ข้อ จึงมีการก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) 
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 
5 ปี ของแผนฯ ประกอบ 4 มิติ แบ่งเป็น 13 หมุดหมาย โดยมีหมุดหมำยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร จ ำนวน 6 หมุดหมำย ได้แก่ (01) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
(05) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค (09) ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ (13) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดท าแผนเพ่ือผลักดันการด าเนินงานภาคเกษตร
ให้มีการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้ไทยเป็น
ประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรมา
พัฒนาสินค้าเกษตรและการขนส่ง เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยฐานข้อมูลภาคเกษตรที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ  

2.3 แผนระดับท่ี 3 

2.3.1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564–2570 

มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิม
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและ
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การแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมี
ศักยภาพจะเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 1 ล้านล้านบาท จากฐานความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพ (Nature) วัฒนธรรม (Culture) และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Nurture) โดยวิสัยทัศน์ คือ 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมเกี่ยวข้องทั้ง 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร  
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผนการด าเนินงานของภาคเกษตร
จ าเป็นต้องมีการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ภาคเกษตรกรมีการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ และการน าสารสนเทศ
การเกษตรมายกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และลดความเหลื่อมล้ า 

2.3.2 นโยบำยรัฐบำล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล  
จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และ
เอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความ
แข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบำยหลักและนโยบำยเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร ดังนี้ 

นโยบำยหลัก 5 ด้ำน ประกอบด้วย นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ 7 
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และนโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   

นโยบำยเร่งด่วน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม และนโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

2.3.3 นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้มี
ความยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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1) ยุทธศำสตร์ตลำดน ำกำรผลิต  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการ
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Lazada Shopee Alibaba สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพ่ือเพ่ิม
ช่องทาง การตลาดให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่
ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขายเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรทั้งผลผลิตและสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ 
เกษตรชุนชนที่เชื่อมโยงกับตลาดชุมชนหรือตลาดเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือด้านการตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ 

1.1) ควำมร่วมมือกับกระทรวงพำณิชย์ การสร้างกลไกความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการ
อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์
ตลาดน าการผลิต ผ่านคณะท างานร่วมของทั้ง 2 กระทรวง โดยการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
ได้แก่ (1) การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) จัดท า Dashboard สินค้าเกษตร (2) การสร้าง
แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นกลุ่มน าร่องในการออกแบบจัดท าแพลตฟอร์มกลาง (3) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ และ (4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  

1.2) ควำมร่วมมือกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาเกษตรแม่นย า 
สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวานและ
มะเขือเทศ ร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม เป็นการด าเนินงานที่เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
เป็นแปลงใหญ่ ด้วยกระบวนการจัดการที่ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น สนับสนุนแผนการตลาด 
ที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการรับซื้อ ทั้งนี้ พ้ืนที่เป้าหมาย คือ พ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ผลิตสินค้าตามเป้าหมายของอุตสาหกรรมที่ห่างจากแหล่งรับซื้อผลผลิตในรัศมีไม่เกิน  100 
กิโลเมตร เพ่ือลดภาระต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ 

1.3) กำรพัฒนำระบบตลำดสินค้ำเกษตรเพื่อเพิ่มโอกำสและกำรรับรู้ควำมต้องกำร
ของตลำด โดยการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจัดท าร้านค้าออนไลน์
ให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ พัฒนาระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาต่อยอดระบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การใช้งานของเกษตรกร เช่น 
การ Live จ าหน่ายสินค้าทาง Facebook รวมถึงการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บและขนส่งสินค้า  ตลอดจน 
การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนากลไก เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

2) ยุทธศำสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด 

2.1) พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เพ่ือเป็น
ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการรวมกลุ่ม 
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2.2) พัฒนำศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center: AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยี
เกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยง
การท างานกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพ่ือยกระดับสู่การท าเกษตร
สมัยใหม่ เกษตรแบบแม่นย า (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ 

2.3) พัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งเสริม
สถำบันเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural 
Service Providers: ASP) เพ่ือยกระดับการให้บริการทางการเกษตร และเป็นช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร 

3) ยุทธศำสตร์ 3’S คือ "Safety" ควำมปลอดภัยของอำหำร "Security" ควำมม่ันคง 
ม่ังคั่ง ของภำคกำรเกษตรและอำหำร และ "Sustainability" ควำมย่ังยืน ของภำคกำรเกษตร  

3.1) Safety เน้นสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความปลอดภัย เชื่อมั่น ในระบบ
ที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล และมั่นใจว่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ผลิตด้วยความปลอดภัยทั้งระบบ เพ่ือผู้บริโภคภายในประเทศ 
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  

3.2) Security เน้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) Food Security ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารที่ส าคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอ และสามารถผลิตเลี้ยงคนท่ัวโลกได้ 
โดยมีตัวอย่างสินค้าดาวเด่นของไทย อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง ไก่ สินค้าประมง (2) Health Security ไทยมี
มาตรการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคที่เข้มงวด (3) Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/ ป้องกันโรคระบาด 
ในสัตว์ และพืช รวมทั้งศัตรูพืช การน าแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงฟาร์มสุกร 
รูปแบบ Real time ส าหรับโรค African Swine Fever (ASF) และ (4) Farmer Security เน้นการเสริมสร้าง
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart Farmer Young Smart 
Farmer เพ่ือให้ภาคเกษตรมีความม่ันคง  

3.3) Sustainability ระบบการท าเกษตรของไทยเน้นความยั่งยืน เช่น เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการน าเทคโนโลยีฝนหลวงมาใช้ประโยชน์ มีการจัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของดิน การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (Bio Circular - Green Economy: 
BCG Economy) และ SDGs ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร  

4) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรเชิงรุกแบบบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน 
4.1) กำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำฐำนข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารและสนับสนุนข้อมูลที่ดีแก่เกษตรกรส าหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบศักยภาพพ้ืนที่ โดยบูรณาการจัดท าระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
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เชิงรุก (Agri-Map) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ที่ค านึงถึงความเหมาะสม
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลและการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาดและทรัพยากร 
และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัด เพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร น าไปใช้วางแผน
การผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

4.2) สร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร  การน า 
จุดแข็งหรือศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เช่น ความร่วมมือ
ด้านการตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงด้านการตลาดให้มีความหลากหลายใช้ในการซื้อขายได้จริง 

5) ยุทธศำสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตำมแนวศำสตร์พระรำชำ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกลุ่ม
เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและพ่ึงพาตนเองได ้

2.3.4 แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้มีการประมวลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายส าคัญ แผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง SDGs โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) มีวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” 
โดยมีพันธกิจ คือ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง 2) พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและ
สหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 3) วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดน าการผลิต 4) บริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 6) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  และ7) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีเป้ำประสงค์ คือ 
1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
3) การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 4) การเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา



11 
 

 

เกษตรเพ่ิมขึ้น 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 3) รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้น 4) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล ซึ่งมีประเด็นกำรพัฒนำ 5 ประเด็น เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร จ ำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร  และ
ประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร 

โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผน มีภารกิจในการจัดท าและ
พัฒนา ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร งานศึกษา งานวิจัยด้าน
การเกษตร การประเมินผลแผนงานโครงการ รวมทั้งจัดท างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ น าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งสนับสนุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ขณะเดียวกันในประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการด าเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
งานวิจัยด้านการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย 
เปิดกว้างเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง " น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุน
ประเด็นการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 

2.3.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำน ... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570)  

1) (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง ส านักนายกรัฐมนตรี สถาบันเกษตรกร 
ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 
มี วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างมูลค่า บนพ้ืนฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570” เป้ำหมำย ได้แก่ 1) เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เข้าสู่ระบบ
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การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการผลิตสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความ
สมดุลให้กับระบบนิเวศ น าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน รวมถึงสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค และ 2) ยกระดับและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล รวมถึงความ
ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี 2) จ านวนเกษตรกรที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS และ มกษ. 9000) มีไม่น้อยกว่า 1.3 
แสนราย ในปี 2570 3) พ้ืนที่ เกษตรอินทรีย์มีไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านไร่ ในปี 2570  ประเด็นกำรพัฒนำ 
4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ และ ประเด็นการ
พัฒนาที่ 4 พัฒนาการตลาด และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

2) (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสตกิส์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2566-2570 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้าน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของประเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมการฯ 
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตลอดจนก าหนดกรอบแผนงานและโครงการบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การเกษตร ก ากับ
ดูแล ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566-2570 
มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียน เป้ำหมำย ลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่ส าคัญต่อยอดขาย
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 2) มูลค่าการด าเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
และ 3) ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 ประเด็น
และแนวทำงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 14 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร และ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
  



นโยบาย
และยุทธศาสตร์
ระดับโลก

เป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน

SDGs
(2) ยุติความหิวโหย (9) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 3. การเกษตร 15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจ

ฐานราก
20. การบริการ

และประสิทธิภาพภาครัฐ

เกษตร
อัตลักษณ์

เกษตร
ปลอดภัย

เกษตร
ชีวภาพ

เกษตร
แปรรูป

เกษตร
อัจฉริยะ

การพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

การเสริมสร้างทุนทางสังคม การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

การพัฒนาบริการประชาชน

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

6. ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

แผนระดับ 3 BCG Model 1. การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

2. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร 
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยสีมัยใหม่

3. การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั้งยืน

4. การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนอง
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)

(01) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสนิค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

(05) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสตกิส์

ที่ส าคัญของภูมิภาค

(09) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุก
คนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า

(11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
(13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

นโยบาย กษ. 1. ยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิต 2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3. ยุทธศาสตร์ 3’S 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก
แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวศาสตร์พระราชา 

ประเด็นการพัฒนา
กษ.

ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตร
สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียม

ทางสังคมเกษตร
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

และงานวิจัยด้านการเกษตร

ประเด็นการพัฒนา
สศก.

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
และนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

สนับสนนุการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ของเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพองค์กรและศักยภาพบุคลากร

ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี กบัแผน 3 ระดับ

นโยบายรัฐบาล นโยบายหลัก 5 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 2 เรื่อง
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. ภำพรวม 

1.1  วิสัยทัศน์ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

“องค์กรน าในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570” 

1.2 พันธกิจส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

1.2.1 จัดท าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ

การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ 
1.2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท าท่าทีและ

ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
1.2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.3 เป้ำประสงค์ 

"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่ เป็น เลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อน 
ภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน" 

1.4 ค่ำนิยมร่วม 

SMART OAE 
S = Specialized  ความเชี่ยวชาญ 
M = Moral มีคุณธรรม 
A = Accountable มีความรับผิดชอบ 
R = Rational มีเหตุผล 
T = Targetable มีเป้าหมาย 
OAE = Office of Agricultural Economics  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โดยมี กำรขับเคลื่อนองค์กรด้วย NAVIGATOR ในฐานะเป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาภาคเกษตร
และศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ที่จะต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ โดยเน้นน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

  



15 
 

 

1.5 วัฒนธรรมองค์กร 

BALANCE 

Body healthy and Buddy teamwork : สุขภาพแข็งแรง บัดดี้ดี ทีมเวิร์คเยี่ยม 
Activities and Actions with friends and societies : ร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์ผองเพื่อนและสังคม 
Love and Happiness with your work and Leave Legacy : รักและสุขในงานท่ีท า พร้อมสร้างสรรคผ์ลงาน 

เพื่อเป็นต านานแก่องค์กรและประเทศ 
Award Achievement : ให้รางวัลทุกความส าเร็จที่ท าได ้
Necessary Spending, Saving and Starting Investment : ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน 

ก่อนวัยเกษียณ 
Care of Family Yourself and Social responsibility : รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรบัผิดชอบต่อสังคม 
Education endless : ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
โครงสร้ำงส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

รองเลขาธิการ  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

เลขาธิการ  
รองเลขาธิการ  
ผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 

กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 

ศูนย์ประเมินผล 

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 

* ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 

* ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ 

 

 

 

หมายเหตุ: * ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสร้างภายใน 
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1.6 อ ำนำจหน้ำที่ 
หน่วยงำน อ ำนำจหน้ำท่ี 

กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกีย่วกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงาน 

2. ติดตาม ประเมินผล และการจดัท ารายงานเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน 
3. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ

หน่วยงานภายในส านักงาน 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 1. ด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส ำนักงำน 
เลขำนุกำรกรม 

 

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
2. ด าเนินการเกีย่วกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงาน 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ 

รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงาน 
4. ด าเนินการเกีย่วกับการเงิน การบัญชี การบรหิารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี 

และยานพาหนะของส านักงาน 
5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

และลูกจ้างของส านักงาน 
6. ด าเนินการเกีย่วกับการเสรมิสรา้งวินัยและพัฒนาระบบคณุธรรมของส านักงาน 
7. ด าเนินการเกีย่วกับงานกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ 

ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่ลงานของส านักงาน 
9. ด าเนินงานอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการใดของส านักงาน 
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กองนโยบำยและ
แผนพัฒนำกำรเกษตร 
 

1. ศึกษา วิเคราะห ์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห ์และเสนอแนะนโยบาย
มาตรการ และจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์

2. ศึกษาและวิเคราะหม์าตรการ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาพื้นที่ 
เขตเศรษฐกจิเฉพาะ 

3. ศึกษา วิเคราะห ์และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดท างบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห ์
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดท าแผนงานและโครงการ ตลอดจนประมวลผลการด าเนินงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง 

4. ศึกษา วิเคราะห ์และจัดท าข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาเกี่ยวกับประชากรเกษตร 
สินเช่ือการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

5. ศึกษา วิเคราะห ์จัดท าข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
และบรหิารจดัการ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุน 
ด้านการเกษตร 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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หน่วยงำน อ ำนำจหน้ำท่ี 
กองเศรษฐกิจ

กำรเกษตรระหว่ำง
ประเทศ 

 

1. ศึกษา วิเคราะห ์และตดิตามสถานการณเ์ศรษฐกิจ นโยบายเกษตรต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลง
และเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้า และการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
ทั้งระดับทวิภาค ีพหุภาค ีและองค์การระหวา่งประเทศ 

2. ศึกษา วิเคราะห ์และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและการลงทุน 
ภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสร ีข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

3. เสนอแนะนโยบายและจัดท ายทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ 
4. ติดตามการปฏิบตัิงานตามพันธกรณ ีและวิเคราะหผ์ลกระทบ เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ

รองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัตติามพันธกรณี 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

5. ท าหน้าที่ประสานงานเกีย่วกับการส ารองข้าวฉุกเฉิน 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ประเมินผล 
 

1. ศึกษา พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการตดิตามและ
ประเมินผลแก่หน่วยงานอ่ืนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2. ศึกษา วิเคราะห ์และด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการ 
ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการประเมินผลความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานตามมาตรการ 
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ 

4. เสนอผลการตดิตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ ์คณะกรรมการอื่น ๆ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
ศูนย์สำรสนเทศ

กำรเกษตร 
 

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดท าข้อมลูสารสนเทศการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้
ปัจจัยการผลติและต้นทุนการผลติของพืช ปศุสัตว ์ประมง ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 

2. ศึกษา วิเคราะห ์และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะหส์ถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มผีลกระทบต่อด้านการเกษตร 

3. ศึกษา วิเคราะห ์พัฒนา และจดัท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกลใน 
การจ าแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร และแหล่งเหมาะสมของการผลิต
สินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

4. ศึกษา ก าหนดวิธีการ และจัดท าทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผูป้ระกอบกิจการในด้านการเกษตร 
5. ศึกษา พัฒนา และจดัวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมลู

ระบบคอมพิวเตอร ์รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง 
6. ศึกษา พัฒนา และจัดท าสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนให้บริการข้อมลูสารสนเทศแก่

ผู้รับบริการทุกระดับ  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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หน่วยงำน อ ำนำจหน้ำท่ี 
ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจ

กำรเกษตร 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
2. ศึกษา พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ และจดัท าแบบจ าลองการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการบริหารจดัการธรุกิจการเกษตรของสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชนรวมทั้งการประกันภัยสินค้าเกษตร 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร และระบบ

จัดการฟาร์ม 
6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานวิชาการและนวตักรรมด้านวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร และสนับสนุน

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
7. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้เงินกองทุนและโครงการที่เสนอขอใช้

เงนิกองทุนภาคการเกษตร จัดท าแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และติดตามประเมินผล 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที่ 1-12 

 

1. ศึกษา วิเคราะห ์และจัดท าข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ศึกษา วิเคราะห ์และรายงานผลการตดิตาม ผลการประเมินความส าเร็จ และผลกระทบ 
ของการด าเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ 
3. ศึกษา วิเคราะห ์และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ส าคญัในระดับทอ้งถิ่น 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องของแผนพฒันาการเกษตรในระดับ

กระทรวงที่น าไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ศูนย์ข้อมลูเกษตร

แห่งชำติ 

1) จัดท าสถาปัตยกรรม บรูณาการ และจดัท าธรรมภิบาลข้อมลูจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าสู่
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมลูเกษตรแห่งชาต ิ

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พยากรณ์ 
สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาการเกษตร 

3) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร และเศรษฐกิจมหภาค 
รวมทั้งพัฒนาแบบจ าลองการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 

4) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จากภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิรวมทั้งพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาตดิ้านการเกษตร 

5) ศึกษา พัฒนา องค์ความรู้ เครือ่งมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่แก่
เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา 

6) สรา้งเครือข่ายข้อมลูเกษตรขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทุกมติิ ทั้งในและนอกประเทศ 
7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหต:ุ * ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมลูเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสรา้งภายใน 
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1.7 เป้ำหมำย 

1.7.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ 

1.7.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
1.7.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 

1.8 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

1.8.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้าน
การเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ 

- สารสนเทศการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
1.8.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 แผนและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 

การเกษตรของประเทศ 
- แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปใช้

ประโยชน์ ร้อยละ 90 
1.8.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 

- ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 

1.9 ประเด็นกำรพัฒนำของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  

1.9.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย 
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร  

1.9.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร  
1.9.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและนโยบำย มำตรกำรและแผนพัฒนำกำรเกษตร 

 

เป้ำหมำย 

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ภาคเกษตรของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 1 ระบบ 
2. สารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90 
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง 
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 90 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมและข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงอาหาร โดยก าหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต ระบบการประกันภัยและ
การประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการทาง
การเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การสนับสนุนการบริหารการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท าการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างความมั่นคงอาหาร
ให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การสนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
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ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตรแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
สินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค
ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ และการตลาด ทั้งสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การพัฒนาสินค้าเกษตรจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ แนวทางการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็ก การใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบ
นิเวศน์ สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ 
การศึกษาวิจัยและเสนอแนวทางการสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา โดยการขยายระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมพืช
เศรษฐกิจของประเทศและพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

4. พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถตรวจสอบและน าไปสู่การปรับแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มี
การรายงานการติดตามประเมินผลต่อสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 

5. พัฒนาการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคของเกษตรกร 

 

เป้ำหมำย 

1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบให้

น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ 

รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเป็นพลังส าคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน  โดยการส่งเสริมการด าเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผลและพัฒนา รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการสืบสาน 
รักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพ้ืนที ่
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน  ด้วย
การส่งเสริม พัฒนา และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร  อาทิ 
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรผสมผสาน และการส่งเสริมและพัฒนา    

3. สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาด
ศัตรูพืช ราคาผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การอบรม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร  การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน   
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

 

เป้ำหมำย 
1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
2. บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 
ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

2. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 
3. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป 
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
(1) พัฒนาส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรที่มี 

ขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง  โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย 
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและ
ข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  มุ่งผล 
สัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูล เปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการเสริม สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  
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2. กำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ  
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  ให้มี

ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นการ
ท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล  นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก 
สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 

3. กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนมีความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว  ยึดระบบ
คุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับได้อย่างคล่องตัว  

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากร
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ 
ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว  เพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร  
ให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร 

(3) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการ
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ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย 
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน  ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
  



สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

วิสัยทัศน์
องค์กรน าในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570

พันธกิจ 
1) จัดท าและบรหิารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร จัดท ารายงานสถานการณ์

เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ

3) เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาและมาตรการทาง

การเกษตร รวมทั้งจดัท าท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร

และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

4) ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

ที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนบัสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสูก่ารพัฒนาอย่างสมดลุและยั่งยืน

ค่านิยมร่วม: SMART OAE ขับเคลื่อนองค์กร: NAVIGATOR วัฒนธรรมองค์กร: BALAANCE

เป้าหมาย ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
1. สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/
โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้

1. สารสนเทศการเกษตรน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

2. แผนและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 2. แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 90

3. พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 3. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 

ประเด็นการพัฒนา

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการ
และแผนพัฒนาการเกษตร

2. สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ของเกษตรกร

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร
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ส่วนที่ 4  
โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (ลำ้นบำท) 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร และนโยบาย 
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077 3,242.6197 

2. สนับสนุนการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคของเกษตรกร 

27.6890 30.8413 30.8962 30.9538 31.0143 151.3946 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

44.8271 28.1981 5.1981 4.6713 6.9713 89.8659 

รวม 694.6679 688.2158 675.6801 716.5231 708.7933 3,483.8802 

 



2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077

โครงการการสร้างการรับรู้สู่

ความเข้าใจ Big Data ของ กษ.

1,300/1/1 1,300/1/1 1,300/1/1 1,300/1/1 1,300/1/1 เล่ม/เร่ือง/

แอพพลิเคช่ัน

1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          ศกช.

1) ส่ือส่ิงพมิพ์ 1300 1300 1300 1300 1300 เล่ม

2) ส่ือวีดิทัศน์ 1 1 1 1 1 เร่ือง

3) พฒันาและ maintenance 

Application

1 1 1 1 1 แอพพลิเคช่ัน

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพยากรณ์

ผลผลิตสินค้าเกษตร *

1 1 1 1 1 ระบบ 4.3815 5.0000 3.0000 3.0000 3.0000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดท าแผนที่เพาะปลูก/

ยืนต้นพชืเศรษฐกจิในลักษณะ 

Single Map

1 1 1 1 1 สินค้า 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการบูรณาการข้อมูลเชิง

พื้นที่เน้ือที่เพาะปลูกพชื

เศรษฐกจิของประเทศ

1 1 1 1 1 สินค้า 1.3000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการ GIS Portal เพื่อ

ท างานร่วมกบัข้อมูลด้านระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Infromation 

System: GIS)

- - 1 1 1 ระบบ - - 6.5000 1.5000 1.5000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

2568 2569 2570

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย ตัวช้ีวดัค่าเป้าหมาย

1.ฐานข้อมูลทีม่ีการบูรณาการแลกเปลีย่นข้อมูลทัง้ภายนอกและภายในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ

2.สารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ในการขับเคลือ่น ร้อยละ 90

3.ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อยา่งน้อยปีละ 4 เรื่อง

4.แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

1.สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรน าไปสูก่ารขับเคลือ่นการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

5. เกษตร

อจัฉริยะ 

030502 ผลผลิตต่อ

หน่วยของฟาร์มหรือ

แปลงที่มีการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม/่

อจัฉริยะเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 6 

อเิล็กทรอนิกส์

อจัฉริยะและ

บริการดิจิทัล

28



2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการจัดเกบ็ข้อมูลผลผลิตต่อ

ไร่โดยวิธีต้ังแปลงเกบ็เกีย่ว

ผลผลิต (Crop Cutting)

1 2 2 2 2 สินค้า 2.0743 2.0743 2.0743 2.0743 2.0743 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ

สังคมครัวเรือนและแรงงาน

เกษตร (SOCIO)

20000 20000 20000 20000 20000 ตัวอย่าง 18.9964 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดท าข้อมูลปริมาณ

การผลิตพชืเศรษฐกจิที่ส าคัญ

เพื่อสนับสนุนการจัดท านโยบาย

20 20 20 20 20 สินค้า 16.8828 16.8828 16.8828 16.8828 16.8828 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ประมาณการและติดตาม

ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

1 1 1 1 1 ระบบ 4.4000 4.4000 4.4000 4.4000 4.4000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดท าสารสนเทศสินค้า

เกษตรที่ส าคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การผลิต

6 6 6 6 6 สินค้า 17.5000 17.5000 17.5000 17.5000 17.5000 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดท าสารสนเทศต้นทุนการผลิต

สินค้าเกษตร  เพื่อพฒันา

ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

6 8 8 8 10 สินค้า 4.1540 5.5914 6.6413 5.3489 3.9673 ศสส. ด้าน 2 ด้าน

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

29



2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการเตือนภัยเศรษฐกจิ

การเกษตร

 12/0/0  12/1/0  12/1/0  12/0/1  12/0/1 เร่ือง/

เคร่ืองมือ/ระบบ

3.6389 3.7476 3.0072 2.3922 2.3922

 1) รายงานผลการวิเคราะห์

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

การเกษตร จากการเกดิภัยพบิัติ

ด้านการเกษตร

12 12 12 12 12 เร่ือง

2) เคร่ืองมือในการวิเคราะห์การ

ประเมินความสูญเสีย (Loss) 

และความเสียหาย (Damage) 

ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร

 จากการเกดิภัยพบิัติด้าน

การเกษตร

- 1 1 - - เคร่ืองมือ

3) ระบบวิเคราะห์ผลกระทบทาง

เศรษฐกจิการเกษตรจากการ

เกดิภัยพบิัติด้านการเกษตร

- - - 1 1 ระบบ

โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาด

ใหญ ่(Big Data) เพื่อการ

วางแผนบริหารจัดการสินค้า

เกษตร

3/190/3 - - - - แบบจ าลอง/

คน/รายงาน

5.2760 - - - -

1) เคร่ืองมือและแบบจ าลอง 3 - - - - แบบจ าลอง

2) บุคลากรที่ได้รับการอบรม

จากผู้เช่ียวชาญสามารถน า

แบบจ าลองไปใช้ประยุกต์ใช้ใน

การท างานได้

190 - - - - คน

3) รายงานหรือคู่มือการใช้งาน

เคร่ืองมือและแบบจ าลอง

3 - - - - รายงาน

ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 11 

ไทยสามารถลด

ความเส่ียงและ

ผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

ศกช.

ศกช. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 13 

ไทยมีภาครัฐที่มี

สมรรถนะสูง

30



2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตร

- 1 1 1 1 แบบจ าลอง - 2.2446 2.5202 2.3320 2.3320

1) แบบจ าลองพยากรณ์ราคา

สินค้าเกษตรที่เหมาะสม ส าหรับ

การวิเคราะห์ด้วยวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียม (Artificial 

Neural Network)

- 1 - - - แบบจ าลอง - 2.2446 - - -

2) เคร่ืองมือในการประยุกต์ใช้

แบบจ าลองพยากรณ์ราคาสินค้า

เกษตร ส าหรับการวิเคราะห์ด้วย

วิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

(Artificial Neural Network) 

ด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง

- - 1 - - แบบจ าลอง - - 2.5202 - -

3) แบบจ าลองพยากรณ์ปริมาณ

ผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความ

มัน่คงของอาหาร ด้วยการ

เรียนรู้ของเคร่ือง (Machine 

Learning) กรณีศึกษา: สินค้าพชื

- - - 1 - แบบจ าลอง - - - 2.3320 -

4) แบบจ าลองพยากรณ์ปริมาณ

ผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความ

มัน่คงของอาหาร ด้วยการ

เรียนรู้ของเคร่ือง (Machine 

Learning) กรณีศึกษา: สินค้า

ปศุสัตว์และประมง

- - - - 1 แบบจ าลอง - - - - 2.3320

โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

การเกษตรระดับจังหวัดที่มีการ

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี 

การเกษตร เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตร

ระดับจังหวัด

1 1 1 1 1 ชุดข้อมูล 15.6930 15.6930 15.6930 15.6930 15.6930 กนผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

ศกช. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

31



2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย่ังยืน 4 4 4 4 4 เร่ือง 5.0235 5.0235 5.8315 4.7315 7.1235 กนผ. 

1. โครงการพฒันาเกษตรกรรม

ย่ังยืน (เกษตรอนิทรีย์)

2 2 2 2 2 เร่ือง 2.8235 2.8235 3.6315 3.3315 4.1235 กนผ. ศปผ.

2. โครงการพฒันาเกษตรกรรม

ย่ังยืน (เกษตรทฤษฎีใหม)่

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.7000 1.5000 0.7000 0.7000 1.5000 ศปผ.

3. โครงการพฒันาเกษตรกรรม

ย่ังยืน (เกษตรผสมผสาน)

1 1 1 1 1 เร่ือง 1.5000 0.7000 1.5000 0.7000 1.5000 ศปผ.

โครงการบริหารจัดการการผลิต

สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-map) *

2 2 2 2 2 เร่ือง 8.5350 9.1085 9.9594 10.8953 16.3248 กนผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิ

สติกส์เกษตรเพือ่ลดการสูญเสีย *
 2/1  2/1  2/1  0/1  0/1 ชนิดสินค้า/เร่ือง 3.4393 3.6393 3.4393 0.5000 0.7000 กนผ.

 - กจิกรรมพฒันาตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้า

เกษตรที่ส าคัญปี 2566 - 2568

2 2 2 - - ชนิดสินค้า 2.9393 2.9393 2.9393 - - กนผ.

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล 1 1 1 1 1 เร่ือง 0.5000 0.7000 0.5000 0.5000 0.7000 ศปผ.

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการเกษตร พ.ศ. 2571-2575

- - - - 1 เล่ม - - - 7.0000 - กนผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดท าภาวะเศรษฐกจิ

การเกษตร

2 2 2 2 2 เล่ม 6.8230 7.0277 7.2385 7.4557 7.6793

- กจิกรรมที่ 1 การจัดท าภาวะ

เศรษฐกจิการเกษตร

ระดับประเทศ

1.0538 1.0854 1.1180 1.1515 1.1861

- กจิกรรมที่ 2 การจัดท าภาวะ

เศรษฐกจิการเกษตรระดับภูมิภาค

5.7692 5.9423 6.1205 6.3041 6.4933

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

(03) 

การเกษตร 

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

กนผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

2. เกษตร

ปลอดภัย 

030201 สินค้าเกษตร

ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 5 ไทย

เป็นประตูการค้า

การลงทุนและจุด

ยุทธศาสตร์ทางโลจิ

สติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
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2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการจ้างศึกษาการทบทวน

แผนปฏิบัติการด้านการพฒันา

ระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 

พ.ศ. 2566 - 2570 ระยะคร่ึง

แผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2568

- - 1 - - เล่ม - - 3.5760 - - กนผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 5 ไทย

เป็นประตูการค้า

การลงทุนและจุด

ยุทธศาสตร์ทางโลจิ

สติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดท าแผนพฒันา

การเกษตรรายสินค้าและ

แผนพฒันาการเกษตรและ

สหกรณ์ระดับพื้นที่

24 24 24 24 24 เร่ือง 4.1568 4.1568 4.1568 4.1568 4.1568 สศท.1-12 ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท า

แผนงาน/โครงการพฒันาการ

เกษตร ในระดับพื้นที่แบบบูรณา

การ ปี 2566 - 2570

1/130 1/130 1/130 1/130 1/130 คร้ัง/คน 0.5635 0.5635 0.5635 0.5635 0.5635 สศท.1-12 ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการเงินอดุหนุนองค์กร

ส ารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก

สาม (APTERR) ปี 2566-2570

1 - - - - คร้ัง 1.3403 - - - - กศป. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดประชุมกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ BIMSTEC ด้าน

ความร่วมมือทางการเกษตร 

คร้ังที่ 10 (10th EGMAC)

- - 1 - - คร้ัง - - 0.6461 - - กศป. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปล่ียนแนว

ปฏิบัติที่เกีย่วข้องกบั BCG 

โมเดลด้านการเกษตร ภายใต้

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิ

เอเปค

1 - - - - คร้ัง 1.3890 - - - - กศป. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร
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2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร*

6 6 - - - เร่ือง 12.2000 12.2000 - - - สวศ.

 - กจิกรรมการศึกษาความ

เป็นไปได้ทางเศรษฐกจิของการ

น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนเกนิมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนและในอตุสาหกรรมอืน่ ๆ

4 4 - - - เร่ือง 4.5000 4.5000 - - - สวศ.

 - กจิกรรมการศึกษาศักยภาพ

การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร

1 1 - - - เร่ือง 7.5000 7.5000 - - - สศท.1-12

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล 1 1 - - - เร่ือง 0.2000 0.2000 - - - ศปผ.

การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิจากการ

น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา

ใช้ประโยชน์

- - 1 1 1 เร่ือง - - 7.5000 7.5000 7.5000 สศท.1-12 ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

3. เกษตร

ชีวภาพ 

030301  สินค้า

เกษตรชีวภาพมี

มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 10 

ไทยมีเศรษฐกจิ

หมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

การศึกษาวิจัยการผลิตและ

การตลาดแมลงเศรษฐกจิ/สินค้า

เกษตรเศรษฐกจิอืน่ๆ เช่น พชื

สมุนไพร กญัชง กญัชา เป็นต้น

- - 1 1 1 เร่ือง - - 5.0000 5.0000 5.0000 สวศ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

3. เกษตร

ชีวภาพ 

030201 สินค้าเกษตร

ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 9 

ไทยมีความยากจน

ข้ามรุ่นลดลง และ

คนไทยทุกคนมี

ความคุ้มครองทาง

สังคมที่เพยีงพอ 

เหมาะสม

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการติดตามสถานการณ์

สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต 

และภาวะเศรษฐกจิสังคม

ครัวเรือน

1 1 1 1 1 เร่ือง 4.0000 4.8000 5.3000 5.8000 6.3000 สวศ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

งานวิจัยเศรษฐกจิการเกษตรเชิง

พื้นที่

12 12 12 12 12 เร่ือง 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 สศท.1-12 ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

หมุดหมายที่ 10 

ไทยมีเศรษฐกจิ

หมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า

030301  สินค้า

เกษตรชีวภาพมี

มูลค่าเพิ่มขึ้น

ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

3. เกษตร

ชีวภาพ 
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2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการส่งเสริมและพฒันา

สินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น*

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล 

(ข้าว ผลไม้เมืองร้อน หม่อน

ไหม/ผ้าไหม ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า)

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.7650 0.7650 1.0000 0.7650 2.0000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

1. เกษตรอตั

ลักษณ์พื้นถิ่น  

030101 สินค้า

เกษตรอตัลักษณ์พื้น

ถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.6000 0.4000 0.5000 0.5000 1.0000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

2. เกษตร

ปลอดภัย 

030201 สินค้าเกษตร

ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีว

ภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.4000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

2. เกษตร

ปลอดภัย 

030201 สินค้าเกษตร

ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการสร้างความเช่ือมัน่สินค้า

เกษตรและอาหาร 

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.3000 0.3000 0.3000 0.7000 0.4000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

2. เกษตร

ปลอดภัย 

030202 ผลิตภัณฑ์

เกษตรปลอดภัยของ

ไทยได้รับการยอมรับ

ด้านคุณภาพความ

ปลอดภัยและคุณค่า

ทางโภชนาการสูงขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร 

  - กจิกรรมติดตามประเมินผล

- - 1 1 1 เร่ือง - - 0.2000 0.2000 0.2000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

3. เกษตร

ชีวภาพ 

030301  สินค้า

เกษตรชีวภาพมี

มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 10 

ไทยมีเศรษฐกจิ

หมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการส่งเสริมและพฒันา

สินค้าเกษตรชีวภาพ *

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล 

(สมุนไพร แมลงเศรษฐกจิ)

1 1 1 1 1 เร่ือง 1.2000 1.2000 2.0000 1.2000 2.0000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

3. เกษตร

ชีวภาพ 

030301  สินค้า

เกษตรชีวภาพมี

มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการส่งเสริมการจดัต้ังและ

บริหารจดัการวิสาหกจิเกษตรฐาน

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น*

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.3000 0.6500 0.3000 0.6500 0.3000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

3. เกษตร

ชีวภาพ 

030302 วิสาหกจิ

การเกษตรจากฐาน

ชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุก

ต าบลเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร
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2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลง

เกษตรอจัฉริยะ *

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

5. เกษตร

อจัฉริยะ 

030502 ผลผลิตต่อ

หน่วยของฟาร์มหรือ

แปลงที่มีการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม/่

อจัฉริยะเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ*่

2 2 2 2 2 เร่ือง 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000

- กจิกรรมศึกษาวิจัย และ

ติดตามประเมินผล

    1.1  กจิกรรมศึกษาวิจัย 1 1 1 1 1 เร่ือง 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 สวศ.

    1.2  กจิกรรมติดตาม

ประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 ศปผ./สศท.1-12

โครงการยกระดับสถาบัน

เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกจิเกษตร *

 -  กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.3000 0.6500 0.3000 0.6500 0.3000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030602 สถาบัน

เกษตรกร (สหกรณ์

วิสาหกจิชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น

ทะเบียนกบักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มี

ความเข้มแข็งในระดับ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการส่งเสริมและพฒันา

วิสาหกจิชุมชน 

- กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.6500 0.3000 0.3000 0.6500 0.3000 ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030602 สถาบัน

เกษตรกร (สหกรณ์

วิสาหกจิชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น

ทะเบียนกบักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มี

ความเข้มแข็งในระดับ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

โครงการส่งเสริมและพฒันา

สถาบันเกษตรกร 

-  กจิกรรมติดตามประเมินผล

1 1 1 1 1 เร่ือง 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 ศปผ ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030602 สถาบัน

เกษตรกร (สหกรณ์

วิสาหกจิชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น

ทะเบียนกบักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มี

ความเข้มแข็งในระดับ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

ศปผ. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง
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2566 2567 2568 2569 2570

622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
2568 2569 2570 หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย  งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่13

แผนปฏิบัติ

ราชการ

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 
2566 2567

ผลผลิตบริหารจัดการด้าน

เศรษฐกจิการเกษตร

15/90 15/90 15/90 15/90 15/90 เร่ือง/ร้อยละ 127.5248 122.3931 106.9289 138.5898 113.9090

 - สนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านเศรษฐกจิการเกษตร

 - จัดท าและเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ แผนพฒันา และ

มาตรการทางการเกษตร

 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

เศรษฐกจิการเกษตร

 - ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกจิ

การเกษตรระหว่างประเทศ

 - การติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

 - จัดท าและเผยแพร่สารสนเทศ

ด้านเศรษฐกจิการเกษตร

 - ด าเนินงานบริหารจัดการด้าน

เศรษฐกจิการเกษตรระดับภูมิภาค

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - - - - - 343.0183 356.7390 371.0086 385.8489 401.2829 สศก. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(03) 

การเกษตร 

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

หมายเหตุ: * โครงการที่ได้รับเลือกใหเ้ปน็โครงการส าคัญตามมติ ครม. เมื่อ 9 พ.ย. 64

สศก. ด้าน 2 การ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

2  ยกระดับขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร

หมุดหมายที่ 1 ไทย

เป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

030601 

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรต่อหน่วย

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

6. การพฒันา

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

(03) 

การเกษตร 
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2566 2567 2568 2569 2570

27.6890 30.8413 30.8962 30.9538 31.0143
โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหล่ือม

ล ้าในภาคเกษตร *

1 1 1 1 1 เร่ือง        5.0000        5.0000        5.0000        5.0000        5.0000 สวศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

(16) เศรษฐกจิ

ฐานราก 

2. การสร้างสภาพแวดล้อม

และกลไกทีส่่งเสริมการพฒันา

เศรษฐกจิฐานราก 

160101 ศักยภาพและขีด

ความสามารถของเศรษฐกจิฐานราก

เพิม่ขึ น

หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้าม

รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ

คุ้มครองทางสังคมทีเ่พยีงพอ เหมาะสม

3 สร้างความเสมอภาคและ

กระจายความเท่าเทียมทาง

สังคมเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

1010 1010 1010 1010 1010 ราย 16.9000     20.0000     20.0000     20.0000     20.0000     ศสส. ด้าน 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

(16) เศรษฐกจิ

ฐานราก 

1. การยกระดับศักยภาพการ

เป็นผู้ประกอบการธุรกจิ 

160101 ศักยภาพและขีด

ความสามารถของเศรษฐกจิฐานราก

เพิม่ขึ น

หมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประเทศชั นน้า

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

3 สร้างความเสมอภาคและ

กระจายความเท่าเทียมทาง

สังคมเกษตร

โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการ

ด้าเนินงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ และ

โครงการทีม่ีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

 1/16  1/16  1/16  1/16  1/16 เร่ือง/

โครงการย่อย

       4.7434        4.7434        4.7434        4.7434        4.7434 ศปผ. ด้าน 4 การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

(15) พลังทาง

สังคม 

1. การเสริมสร้างทุนทางสังคม  150101 ภาคีการพฒันามีบทบาทใน

การพฒันาสังคมมากขึ นอย่างต่อเนือ่ง

หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้าม

รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ

คุ้มครองทางสังคมทีเ่พยีงพอ เหมาะสม

1 เสริมสร้างเสถียรภาพ

และความมั่นคงทางการ

เกษตร

โครงการจดัท้าและติดตามผลการด้าเนินงาน

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริม

เศรษฐกจิฐานราก

1 1 1 1 1 เร่ือง        1.0456        1.0979        1.1528        1.2104        1.2709 กนผ. ด้าน 4 การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

(16) เศรษฐกจิ

ฐานราก 

1. การยกระดับศักยภาพการ

เป็นผู้ประกอบการธุรกจิ 

160101 ศักยภาพและขีด

ความสามารถของเศรษฐกจิฐานราก

เพิม่ขึ น

หมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประเทศชั นน้า

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

3 สร้างความเสมอภาคและ

กระจายความเท่าเทียมทาง

สังคมเกษตร

หมายเหตุ: * โครงการทีไ่ด้รับเลือกให้เป็นโครงการส้าคัญตามมติ ครม. เมื่อ 9 พ.ย. 64

2566 2567 2568

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย

1.แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อยา่งน้อยปีละ 2 เรื่อง

2.แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบให้น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

เป้าหมาย

1.ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

2569 2570
หน่วย
นับ

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X) 

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการ 

กษ. ระยะ 5 ปีประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 

 งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
งาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

ฉบับที ่13
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2566 2567 2568 2569 2570

44.8271 28.1981 5.1981 4.67125 6.97125

โครงการจดัท าระบบรายงานและ

จดัเกบ็ข้อมูลปัจจยั ราคา และ

สถานการณ์สินค้าเกษตรเพือ่การ

ตัดสินใจและบริหารจดัการสินค้าเกษตร

1 1 1 1 - ระบบ 7.0000         0.7000         0.7000         0.7000         - ศกช.

1) ระบบรายงานและจดัเกบ็ข้อมูล

ปัจจยั ราคา และสถานการณ์สินค้า

เกษตร เพือ่การตัดสินใจและบริหาร

จดัการสินค้าเกษตร

7.0000         - - - -

2) การดูแลรักษาระบบ - 0.7000         0.7000         0.7000         -

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ

รายงานและจดัเกบ็ข้อมูลปัจจยั ราคา 

และสถานการณ์สินค้าเกษตร เพือ่การ

ตัดสินใจและบริหารจดัการสินค้าเกษตร

- - - - 1 ระบบ - - - - 3.0000         ศกช. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. การพฒันา

บริการประชาชน 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่1 ไทยเป็น

ประเทศชั้นน าด้านสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

โครงการพฒันาแอพพลิเคชั่นฟาร์มดี 1 1 1 1 1 แอพพลิเคชั่น 3.0000         0.3000         0.3000         0.3000         0.3000         ศกช.

1) เคร่ืองมือส าหรับเกษตรกรใช้ใน

การออกแบบฟาร์มผลิตสินค้า

เกษตรทีเ่หมาะสมด้วยตนเองที่

ทันสมัย

แอพพลิเคชั่น 3.0000         - - - -

2) การดูแลรักษาระบบ - 0.3000         0.3000         0.3000         0.3000         

เพิม่ประสิทธิภาพระบบจดัเกบ็ 

ประมวลผล และวิเคราะห์ และออก

รายงาน การผลิตสินค้าเกษตร 

(OAE_SPAP)

1 - - - - ระบบ 9.2000         - - - - ศสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่6 

อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

และบริการดิจทิัล

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย

1.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

2.บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจรติ

1.บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รบัการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด

2.ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2

3.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนข้ึนไป

4.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80

ประเด็นการพัฒนาที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ  

โครงการ (X) 

เป้าหมาย

หน่วยนับ
2566 2567 2568 2569 2570

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น  แผนยอ่ย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทยอ่ย (Y1) 

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติราชการ

กษ. ระยะ 5 ปี

ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. การพฒันา

บริการประชาชน 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่1 ไทยเป็น

ประเทศชั้นน าด้านสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. การพฒันา

บริการประชาชน 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่1 ไทยเป็น

ประเทศชั้นน าด้านสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง
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2566 2567 2568 2569 2570

44.8271 28.1981 5.1981 4.67125 6.97125

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ  

โครงการ (X) 

เป้าหมาย

หน่วยนับ
2566 2567 2568 2569 2570

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น  แผนยอ่ย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทยอ่ย (Y1) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติราชการ

กษ. ระยะ 5 ปี

แพลตฟอร์มกลางการขึ้นทะเบียน

เกษตรกร

- 1 - - - ระบบ - 20.0000        - - - ศสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่6 

อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

และบริการดิจทิัล

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

ระบบการจดัเกบ็ข้อมูลวิถีการตลาด - 1 - - - ระบบ - 3.0000         - - - ศสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่6 

อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

และบริการดิจทิัล

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

โครงการพฒันาระบบการรักษาความ

ปลอดภัยไซเบอร์

1 - - - - ระบบ 15.6900        - - - - ศสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่6 

อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

และบริการดิจทิัล

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

โครงการพฒันาระบบสารบรรณและ

การบริหารจดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส์

1 - - - - ระบบ 5.8590         - - - - ศสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่6 

อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

และบริการดิจทิัล

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

โครงการพฒันาความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน

15 15 15 14 14 กจิกรรม 3.0000         3.0000         3.0000         2.8000         2.8000         สลก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่13 ไทยมี

ภาครัฐทีม่ีสมรรถนะสูง

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

โครงการพฒันาความรู้ ทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจทิัล

4 5 5 4 4 กจิกรรม 0.5000         0.6000         0.6000         0.5500         0.5500         สลก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่13 ไทยมี

ภาครัฐทีม่ีสมรรถนะสูง

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

โครงการส่งเสริม พฒันาบุคลากรให้มี

คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิต

ทีดี่

3 4 4 4 4 กจิกรรม 0.0800         0.1000         0.1000         0.1000         0.1000         สลก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่13 ไทยมี

ภาครัฐทีม่ีสมรรถนะสูง

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร
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2566 2567 2568 2569 2570

44.8271 28.1981 5.1981 4.67125 6.97125

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ  

โครงการ (X) 

เป้าหมาย

หน่วยนับ
2566 2567 2568 2569 2570

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน 
ยทุธศาสตรช์าติ

(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น  แผนยอ่ย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทยอ่ย (Y1) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติราชการ

กษ. ระยะ 5 ปี

โครงการพฒันาระบบราชการของ

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรไปสู่

ระบบราชการ 4.0

2 2 2 1 1 คร้ัง/
กจิกรรม 0.4981 0.4981 0.4981 0.22125 0.22125

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พฒันาระบบราชการของส านักงาน

ไปสู่ระบบราชการ 4.0

1 1 1 - - คร้ัง 0.1338 0.1338 0.1338 - -

2) การสัมมนาเครือข่ายการพฒันา

ระบบราชการของส านักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร

1 1 1 1 1 คร้ัง 0.22125 0.22125 0.22125 0.22125 0.22125

3) การส่งเสริมการพฒันาหน่วยงาน

 ระดับส านัก/ศูนย์/กอง ของ

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

1 1 1 - - กจิกรรม 0.14305 0.14305 0.14305 - -

5 พฒันาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

และงานวิจยัด้าน

การเกษตร

สลก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพฒันา

ระบบการบริหาร

จดัการภาครัฐ 

(20) การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

4. การพฒันา

ระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

200101 งานบริการ

ภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น

ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่13 ไทยมี

ภาครัฐทีม่ีสมรรถนะสูง
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ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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