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คำนำ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นการดำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญ 
ของข้อเสนอโครงการ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 
ในแต่ละระดับ รวมทั้งนำนโยบายสำคัญ และสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มากำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อน  
ภารกิจให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด โดยมีแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาต่าง  ๆ เพ่ือขับเคลื่อน 
การดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การบริหารราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแผนปฏิบัติราชการฯ 
ดังกล่าว จะเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และนำไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกำกับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม  
เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

1. วิสัยทัศน์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
“องค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง 

ภายในปี 2570”  

2. พันธกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.1 จัดทำ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและ

ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. เป้าประสงค์  
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร

ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"  

4. เป้าหมาย  
4.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน

แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได ้
4.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
4.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ  

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
5.1 สารสนเทศการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
5.2 แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 90 
5.3 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 
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6. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 12 แนวทางการพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 

เป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 1 สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
นําไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร 

2) พัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการทางการเกษตร
อย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ 

4) พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และ  
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน 

5) พัฒนาการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 
เป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
1) เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ 

รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญ ในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

2) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที ่

3) สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 3 
1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 
2. บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น  

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ได้ในทุกมิต ิ 
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3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้  ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

4) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 
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ส่วนที่ 2  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โดยมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับโลก นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 3 ระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาระดับโลก 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development 
Agenda) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2573) ซึ่งครอบคลุม 
3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง  ๆ 
เพ่ือให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 
และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน  

ภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นการผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริม 
การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ระหว่างประเทศ เพ่ือประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและการรายงานตัวชี้วัด เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน 
ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. แผนและนโยบายระดับประเทศ (ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ) 

2.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  

ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนปฏิบัติการไปสู่ 
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา วิจัย การประเมินผล เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน สำหรับในยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สำนักงาน



5 
 

 

เศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการขับเคลื่อนประชากรกลุ่มเกษตรกร (ยากจน) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใน 
ภาคเกษตร ซ่ึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ให้มีความถูกต้องแม่นยำ 
น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ พัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัว และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน  

2.2 แผนระดับท่ี 2 

2.2.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด 23 ฉบับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (03) การเกษตร 
(15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก และ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผน
ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดทำสารสนเทศการเกษตร การศึกษา 
วิจัย ประเมินผล และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตร สนับสนุนประเด็นภายใต้แผนแม่บท (03) 
ด้านการเกษตร ดำเนินการสนับสนุน ศึกษาและเสนอแนะนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้
สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  
แผนแม่บท (15) พลังทางสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการดำเนินการสนับสนุนร่วมคิด ร่วมทำ และ
ร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพ่ิม 
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ด้วยการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ สำหรับแผนแม่บท (16) เศรษฐกิจฐานราก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการประเมินผลโครงการภายใต้
แผนงานฯ การศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ผ่านศูนย์เรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการสร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำใน 
ภาคเกษตร (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนงานและ
กิจกรรมในการการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มีความมุ่งหมายที่
จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทย 
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึง
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

การขับเคลื่อนเป้าหมายหลักทั้ง 5 ข้อ จึงมีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) 
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 
5 ปี ของแผนฯ ประกอบ 4 มิติ แบ่งเป็น 13 หมุดหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหมุดหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 6 หมุดหมาย ได้แก่ (01) ไทยเป็นประเทศชั้นนำ 
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (06) ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน (09) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (13) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดทำแผนเพ่ือผลักดันการดำเนินงาน 
ภาคเกษตรให้มีการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้
ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยฐานข้อมูลภาคเกษตรที่เชื่อถือได้ และ
มีประสิทธิภาพ  

2.3 แผนระดับท่ี 3 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล  
จะดำเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และ
เอ้ืออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมี 
ความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีนโยบายหลักและ
นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้ 

นโยบายหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ 7 
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก   

นโยบายเร่งด่วน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม และนโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

2.3.2 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้มี
ความยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการประสาน
ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย Lazada Shopee Alibaba สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพ่ือเพ่ิมช่องทาง การตลาด
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ให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย
เพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรทั้งผลผลิตและสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุนชนที่เชื่อมโยง
กับตลาดชุมชนหรือตลาดเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา เพ่ือสร้างความไว้วางใจระหว่าง
เกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือด้านการตลาดที่สำคัญ ได้แก่ 

1.1) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การสร้างกลไกความร่วมมือให้เกิดการ 
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์  ให้เกิดการขับเคลื่อน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลติ ผ่านคณะทำงานร่วมของทั้ง 2 กระทรวง โดยการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ได้แก่ (1) การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) จัดทำ Dashboard สินค้าเกษตร 
(2) การสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
และวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มนำร่องในการออกแบบจัดทำแพลตฟอร์มกลาง (3) การสร้างความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ และ (4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด  

1.2) ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาเกษตรแม่นยำ 
สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวานและ
มะเขือเทศ ร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินงานที่เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
เป็นแปลงใหญ่ ด้วยกระบวนการจัดการที่ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น สนับสนุนแผนการตลาด 
ที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการรับซื้อ ทั้งนี้ พ้ืนที่เป้าหมาย คือ พ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ผลิตสินค้าตามเป้าหมายของอุตสาหกรรมที่ห่างจากแหล่งรับซื้อผลผลิตในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร 
เพ่ือลดภาระต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ 

1.3) การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสและการรับรู้ความต้องการ
ของตลาด โดยการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำร้านค้าออนไลน์
ให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ พัฒนาระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาต่อยอดระบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  การใช้งานของเกษตรกร เช่น 
การ Live จำหน่ายสินค้าทาง Facebook รวมถึงการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บและขนส่งสินค้า ตลอดจนการเชื่อมโยง
เครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนากลไก เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  

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

2.1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพ่ือเป็น
ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการรวมกลุ่ม 

2.2) พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center: AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร 
การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยงการทำงาน
กับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพ่ือยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแบบ
แม่นยำ (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ 

2.3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural 
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Service Providers: ASP) เพ่ือยกระดับการให้บริการทางการเกษตร และเป็นช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร 

3) ยุทธศาสตร์ 3’S คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความย่ังยืน ของภาคการเกษตร  

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
และอาหารที่สำคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอ และสามารถผลิตเลี้ยงคนท่ัวโลกได้ 
โดยมีตัวอย่างสินค้าดาวเด่นของไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ สินค้าประมง (2) Health Security ไทยมี
มาตรการควบคุมป้องกันการระบาดโรคที่เข้มงวด (3) Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/ป้องกันโรคระบาด 
ในสัตว์และพืช รวมทั้งศัตรูพืช การนำแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงฟาร์มสุกร 
รูปแบบ Real time สำหรับโรค African Swine Fever (ASF) และ (4) Farmer Security เน้นการเสริมสร้าง
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart Farmer Young Smart 
Farmer เพ่ือให้ภาคเกษตรมีความม่ันคง  

3.3) Sustainability ระบบการทำเกษตรของไทยเน้นความยั่งยืน เช่น เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการนำเทคโนโลยีฝนหลวงมาใช้ประโยชน์  มีการจัดสิทธิ์ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของดิน การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
รวมถึงการขับเคลื่อนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular - 
Green Economy: BCG Economy) และ SDGs ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร  

4) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
 4.1) การบูรณาการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารและสนับสนุนข้อมูลที่ดีแก่เกษตรกรสำหรับการตัดสินใจ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบศักยภาพพ้ืนที่ โดยบูรณาการจัดทำระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) สำหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ  ที่คำนึงถึง
ความเหมาะสมด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมี
การรวบรวมข้อมูลและการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาด
และทรัพยากร และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัด เพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร 
นำไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 4.2) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาการเกษตร  การนำ 
จุดแข็งหรือศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เช่น ความร่วมมือ
ด้านการตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงด้านการตลาดให้มีความหลากหลายใช้ในการซื้อขายได้จริง 

5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการ 
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อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกลุ่ม
เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและพ่ึงพาตนเองได ้

2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564–2570 

มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิม
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและ
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 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความเกี่ยวข้องใน 
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผนการดำเนินงานของภาคเกษตร
จำเป็นต้องมีการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ภาคเกษตรกรมีการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ และการนำสารสนเทศ
การเกษตรมายกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และลดความเหลื่อมล้ำ 

2.3.4 แผนปฏิบัติการด้าน... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570)  

1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบกำหนด

ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศ ระยะ 5 ปี เพ่ือให้ส่วนราชการ องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตร ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและ
หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ 
ภาคเกษตร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยการวิ เคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีต่อภาคเกษตร และ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน
อนาคตที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาภาคเกษตร  

วิสัยทัศน์ ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 
คือ เกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืน  
มี เป้าหมาย 5 ข้อ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้น  2) ดัชนี 
ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 3) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้น 4) ทรัพยากรการเกษตรได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ 5) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรลดลง 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 6 ข้อ ได้แก่ 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี 2) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 90 
ภายในปี 2570 3) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร ไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน ภายในปี 2570  
4) ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,376,015 ครัวเรือน ภายในปี 2570 5) พ้ืนที่
เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 
10 ล้านไร่ ภายในปี 2570 และ 6) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จำนวน 1,470,000 ไร่ ภายในปี 2570 มี ประเด็น
การพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  และ ประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร 

2) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570  

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์
ของภูมิภาคอาเซียน บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570 เป้าหมาย คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้เกษตรกร นำไปสู่ความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
ตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ตลอดโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับบุคลากร ผู้นำเกษตรกรในระดับชุมชนและท้องถิ่น (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานด้านเกษตรอินทรีย์ (4) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรอินทรีย์ (Young Organic Smart 
Farmer) (5) สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (6) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย  
การผลิตเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (7) พัฒนาและยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ 
(8) สนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
(1) ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาคหรือระดั บ
สากล (2) ยกระดับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ (3) พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Traceability System) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ในประชาคมอาเซียนและ
ประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญ (3) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Branding) ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
(4) ประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ และ (5) สร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และฐานข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมตลอดโซ่อุปทาน และ (2) พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย ์
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3) แผนปฏิบัติการดา้นการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566-2570 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของประเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการของประเทศ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมการฯ 
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตลอดจนกำหนดกรอบแผนงานและโครงการบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การเกษตร กำกับ
ดูแล ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566-2570 มีวิสัยทัศน์ คือ 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียน เป้าหมาย ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี 2) มูลค่าการดำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี  และ 
3) ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 ประเด็นและ
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 14 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร และประเด็น
การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 

4) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 
2566-2567) 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2567) 
จัดทำขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติการฯ 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงอาหาร ด้านการคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร 
ด้านอาหารศึกษา และด้านบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายสำคัญ 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) จำนวนคนขาด
แคลนอาหารลดลง โดยสิ้นสุดแผนปี 2570 จะต้องมีประชากรที่ขาดแคลนอาหารไม่เกินร้อยละ 7 ของจำนวน
ประชากร (2) ปริมาณการสูญเสียอาหาร และขยะอาหารลดลง (3) ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารเพ่ิมขึ้น โดย ณ ปี 2570 ระดับความเชื่อมั่นต้องอยู่ในระดับดี (4) มูลค่าการค้าอาหารเพ่ิมขึ้น 
โดยมีตัวชี้วัดเป็นการเติบโตของมูลค่าการส่งออกอาหาร ตั้งแต่ปี 2566-2570 ที่ร้อยละ 3 ต่อปี ดัชนีราคาส่งออก
ของอาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 ต่อปี (5) จำนวนคนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ (ขาดและเกิน) ลดลง โดย ณ ปี 2570 เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ 8 มีภาวะผอม
ไม่เกินร้อยละ 5 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 7 และ (6) มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการ
ดำเนินงาน 

ภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร อาทิ การประสานการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial crop 
calendar) เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
และรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.3.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้มีการประมวลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญ 
เพ่ือให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายสำคัญ แผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 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) วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต 4) บริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้
ประโยชน์ได้จริง 6) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  และ7) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  มีเป้าประสงค์ 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 โดยมีเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
เกษตรเพ่ิมขึ้น 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 3) รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้น 4) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากร 
เพ่ือการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล มีประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจาย 
ความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร และประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผน มีภารกิจในการจัดทำและ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร งานศึกษา งานวิจัยด้านการเกษตร 
การประเมินผลแผนงานโครงการ รวมทั้งจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งสนับสนุนประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ขณะเดียวกันในประเด็นการพัฒนาที่ 3 
สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) และประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรมีแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้างเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง" 
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย 
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2.3.6 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ คือ เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ 
มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 3) การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 4) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย คือ 1) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 3) รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน
เกษตรเพ่ิมขึ้น 4) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 5) การบริหาร
จัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประเด็นการพัฒนา 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา 29 แนวทางการพัฒนา มีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและ
กระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร และประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
งานวิจัยด้านการเกษตร 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1. ภาพรวม 

1.1  วิสัยทัศน์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

“องค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มี
ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570” 

1.2 พันธกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.2.1 จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
1.2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ

การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ 
1.2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและ

ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
1.2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.3 เป้าประสงค์ 

"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่ เป็น เลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อน 
ภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน" 

1.4 ค่านิยมร่วม 

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

โดยมี การขับเคลื่อนองค์กรด้วย NAVIGATOR ในฐานะเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตร
และศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ที่จะต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ โดยเน้นนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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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 : รักและสุขในงานท่ีทำ พร้อมสร้างสรรคผ์ลงาน 

เพื่อเป็นตำนานแก่องค์กรและประเทศ 
Award Achievement : ให้รางวัลทุกความสำเร็จที่ทำได ้
Necessary Spending, Saving and Starting Investment : ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน 

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

 
 

โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เลขาธิการ  
รองเลขาธิการ  
ผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สำนักงาน 
เลขานุการกรม 

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 

กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 

ศูนย์ประเมินผล 

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 

* สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 

* ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ 

 

 

 

หมายเหตุ: * สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสร้างภายใน 
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1.6 อำนาจหน้าที่ 
หน่วยงาน อำนาจหน้าท่ี 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน 
2. ติดตาม ประเมินผล และการจดัทำรายงานเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน 
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ

หน่วยงานภายในสำนักงาน 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. ดำเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

สำนักงาน 
เลขานุการกรม 

 

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน 
2. ดำเนินการเกีย่วกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ 

รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงาน 
4. ดำเนินการเกีย่วกับการเงิน การบัญชี การบรหิารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี 

และยานพาหนะของสำนักงาน 
5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

และลูกจ้างของสำนักงาน 
6. ดำเนินการเกีย่วกับการเสรมิสรา้งวินัยและพัฒนาระบบคณุธรรมของสำนักงาน 
7. ดำเนินการเกีย่วกับงานกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ 

ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูใ่นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่ลงานของสำนักงาน 
9. ดำเนินงานอ่ืนใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการใดของสำนักงาน 
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวเิคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
มาตรการ และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์

2. ศึกษาและวิเคราะหม์าตรการ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาพื้นที่ 
เขตเศรษฐกจิเฉพาะ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห ์
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จดัทำแผนงานและโครงการ ตลอดจนประมวลผลการดำเนินงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง 

4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาเกี่ยวกับประชากรเกษตร 
สินเช่ือการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
และบรหิารจดัการ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุน 
ด้านการเกษตร 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
กองเศรษฐกิจ

การเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และตดิตามสถานการณเ์ศรษฐกิจ นโยบายเกษตรต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลง
และเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้า และการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาค ีและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและการลงทุน 
ภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสรี ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
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หน่วยงาน อำนาจหน้าท่ี 
3. เสนอแนะนโยบายและจัดทำยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ 
4. ติดตามการปฏิบตัิงานตามพันธกรณี และวิเคราะหผ์ลกระทบ เพือ่เสนอแนะแนวทางและมาตรการ

รองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัตติามพันธกรณี 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

5. ทำหน้าที่ประสานงานเกีย่วกับการสำรองข้าวฉุกเฉิน 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ประเมินผล 
 

1. ศึกษา พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งใหค้ำปรึกษาด้านการตดิตามและ
ประเมินผลแก่หน่วยงานอ่ืนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการ 
ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ 
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ 

4. เสนอผลการตดิตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
ศูนย์สารสนเทศ

การเกษตร 
 

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดทำข้อมลูสารสนเทศการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้
ปัจจัยการผลติและต้นทุนการผลติของพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะหส์ถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มผีลกระทบต่อด้านการเกษตร 

3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจดัทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกลใน 
การจำแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร และแหล่งเหมาะสมของการผลิต
สินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

4. ศึกษา กำหนดวิธีการ และจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผูป้ระกอบกิจการในด้านการเกษตร 
5. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมลู

ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง 
6. ศึกษา พัฒนา และจัดทำสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนให้บริการข้อมลูสารสนเทศแก่

ผู้รับบริการทุกระดับ  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 

 

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

ชุมชนรวมทั้งการประกันภัยสินค้าเกษตร 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร และระบบ

จัดการฟาร์ม 
6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานวิชาการและนวตักรรมด้านวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร และสนับสนุน

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
7. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้เงินกองทุนและโครงการที่เสนอขอใช้

เงินกองทุนภาคการเกษตร จัดทำแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และติดตามประเมินผล 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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หน่วยงาน อำนาจหน้าท่ี 
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการตดิตาม ผลการประเมินความสำเร็จ และผลกระทบ 
ของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคญัในระดับทอ้งถิ่น 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องของแผนพฒันาการเกษตรในระดับ

กระทรวงที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ศูนย์ข้อมลูเกษตร

แห่งชาติ 
1) จัดทำสถาปัตยกรรม บรูณาการ และจดัทำธรรมภิบาลข้อมลูจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าสู่

ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมลูเกษตรแห่งชาต ิ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พยากรณ์ 

สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาการเกษตร 
3) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร และเศรษฐกิจมหภาค 

รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 
4) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จากภัยพิบัติ

ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาตดิ้านการเกษตร 
5) ศึกษา พัฒนา องค์ความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่แก่
เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา 

6) สร้างเครือข่ายข้อมลูเกษตรขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทุกมติิ ทั้งในและนอกประเทศ 
7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ: * สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสรา้งภายใน 
 

1.7 เป้าหมาย 

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

1.7.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
1.7.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 

1.8 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

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

- สารสนเทศการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 
1.8.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 

การเกษตรของประเทศ 
- แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปใช้

ประโยชน์ ร้อยละ 90 
1.8.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 

- ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 
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1.9 ประเด็นการพัฒนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

1.9.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย 
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร  

1.9.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร  
1.9.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 

 

เป้าหมาย 

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ภาคเกษตรของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 1 ระบบ 
2. สารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90 
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง 
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ ร้อยละ 90 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมและข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต ระบบการประกันภัยและ
การประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการทางการเกษตร
อย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่  
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การสนับสนุนการบริหารการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบการผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและ  
ฐานทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
การสนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรแนวทางการลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
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3. พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ และการตลาด ทั้งสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การพัฒนาสินค้าเกษตรจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ แนวทางการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลาง
และเล็ก การใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ การศึกษาวิจัยและเสนอ
แนวทางการสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการพัฒนาระบบการประกันภัย
พืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา โดยการขยายระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศ
และพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

4. พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนา 
การเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถตรวจสอบและนำไปสู่การปรับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการ
ติดตามประเมินผลต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 

5. พัฒนาการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 
โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย  

3. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
4. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ  
5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม  
6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 

 

เป้าหมาย 

1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

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

นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

1. เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ 
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน  โดยการส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผลและพัฒนา รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการสืบสาน 
รักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพ้ืนที่ 
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน  ด้วย
การส่งเสริม พัฒนา และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร  อาทิ 
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรผสมผสาน และการส่งเสริมและพัฒนา    

3. สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาด
ศัตรูพืช ราคาผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การอบรม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร  การจัดทำบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน   
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 

เป้าหมาย 
1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
2. บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
2. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป 
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

1) พัฒนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรที่มี 
ขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง
องค์กรทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  มุ่งผล 
สัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงาน 
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูล เปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการเสริม สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  

2. การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นการ
ทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล  นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
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สำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก 
สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน 

3. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กำลังคนมีความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับได้อย่างคล่องตัว  

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดย
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ 
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากร
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติ งาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ 
ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว  เพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
ให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร 

3) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและ
ความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำที่
ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง
บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
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จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
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ส่วนที่ 4  
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ประเด็นการพัฒนา 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

(ล้านบาท) 

ปี 2567 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร 

878.9430 

2. สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร 87.4094 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กร 9.6998 

รวม 976.0522 

 
 



ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ** 6 เร่ือง       9.7094 กนผ. (03) 

การเกษตร 
2. เกษตรปลอดภัย  เกษตรปลอดภัย 

  - กิจกรรมติดตามการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

4 เร่ือง        1.5000 ศปผ.

  - กิจกรรมขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 
2566-2570

1 เร่ือง        7.5094 กนผ./ศปผ./
สศท.1-12

  - กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ
เกษตรผสมผสาน

1 เร่ือง        0.7000 ศปผ.

โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร *

3 เร่ือง 7.1770 สวศ. (03) 
การเกษตร 

3. เกษตรชีวภาพ  เกษตรชีวภาพ

  - กิจกรรมการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการน าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรรวมท้ังผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนเกินมาใช้ประโยชน์

1 เร่ือง 2.0500 สวศ.

  - กิจกรรมการศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1 เร่ือง 4.7270 สศท. 1-12

  - กิจกรรมการติดตามประเมินผลโครงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1 เร่ือง 0.4000 ศปผ.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ * 1 เร่ือง 3.0000 ศปผ.
  - กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ศปผ/สศท.1-12

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map) **

2 เร่ือง 15.3322 กนผ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(03) 
การเกษตร 

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

   - กิจกรรมการจัดท าสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

10.0182 สศท.1-12

   - กิจกรรมการศึกษาแนวทางการจัดท าเขต
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ

5.3140 กนผ./ศปผ./
สศท.1-12

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิต
สินค้าเกษตร **

1 เร่ือง 38.9621 ศสส. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

   - กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร

ศสส.

   - กิจกรรมการบูรณาการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเน้ือท่ี
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ศสส.

   - กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(Geo-Informatics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดท าข้อมูลสินค้าเกษตร

สศท.8,11

   - กิจกรรมจัดหาระบบภูมิสารสนเทศด้าน
เกษตรของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศสส

1. ฐานข้อมูลท่ีมีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลท้ังภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ในการขับเคล่ือน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เร่ือง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

030201 สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

030301  สินค้า
เกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

(03) 
การเกษตร 

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

ด้าน 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

เป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 13

หน่วย
นับ

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย
งาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 
แผนปฏิบัติราชการ กษ.

ปี 2567

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ (X) 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

1. ฐานข้อมูลท่ีมีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลท้ังภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ในการขับเคล่ือน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เร่ือง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

เป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 13

หน่วย
นับ

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย
งาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 
แผนปฏิบัติราชการ กษ.

ปี 2567

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ (X) 

โครงการจัดท าสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

 30/1 สินค้า/ระบบ 109.1848 ศสส. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

  - กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธี
ต้ังแปลงเก็บเก่ียวผลผลิต (Crop Cutting) ***

7 สินค้า 3.4326 ศสส.

  - กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
สารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ***

2 สินค้า 6.5240 ศสส.

  - กิจกรรมการติดตามสถานการณ์การผลิตใน
ระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร
ท่ีส าคัญในระดับท้องถ่ิน รวมท้ังข้อมูลเตือนภัย
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ โดย
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ) 882 อ าเภอ

20 สินค้า 8.4672 ศสส.

  - กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการประมาณการ
และติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร ***

1 ระบบ 5.7618 ศสส.

  - กิจกรรมจัดท าข้อมูลปริมาณการผลิตพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญเพ่ือสนับสนุนการจัดท านโยบาย
 ***

20.9297 ศสส.

  - กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลไม้
ผลเศรษฐกิจ

6.9333 ศสส.

  - กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย *

21.8217 ศสส.

  - กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

12.2485 ศสส.

  - กิจกรรมศึกษาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ

5.9780 สศท. 1-12

  - กิจกรรมการศึกษาระบบโลจิสติกส์สินค้า
เกษตรของไทยผ่านเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน

6.4000 สวศ.

  - กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม *

6.3050 ศกช.

  - กิจกรรมศึกษาแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรมภาคเกษตรท่ีเหมาะสม

4.3830 ศกช.

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร ***  12/80/1 ฉบับ/ชุด/
ระบบ

4.1560

  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการติดตามและ
วิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร

12 ฉบับ 1.9252

  - กิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านการเกษตร

80 ชุด 1.3860

  - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

1 ระบบ 0.8448

โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภาคเกษตร ***

 6/1 เร่ือง/ระบบ 20.9968 กนผ. (03) 
การเกษตร 

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร   - กิจกรรมการประมาณการแนวโน้มภาวะ

เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ
2 เร่ือง 8.3586 กนผ. สศท.1-12

  - กิจกรรมการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร 
ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร

1 เร่ือง 4.5000 สวศ.

  - กิจกรรมการขับเคล่ือนและติดตามแผนพัฒนา
การเกษตร และแผนยุทธศาสตร์

3 เร่ือง 0.8788 กนผ.

  - กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
เกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย *

1 เร่ือง 2.0944 กนผ.

  - กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

1 ระบบ 5.1650 กนผ.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

หมุดหมายท่ี 11 ไทย
สามารถลดความเส่ียง
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ศกช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

(03) 
การเกษตร 

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

ด้าน 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

1. ฐานข้อมูลท่ีมีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลท้ังภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ในการขับเคล่ือน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เร่ือง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

เป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 13

หน่วย
นับ

 งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย
งาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z) 

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 
แผนปฏิบัติราชการ กษ.

ปี 2567

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ (X) 

โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้
แผนแม่บทด้านการเกษตร

1 เร่ือง 4.4900 ศปผ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(03) 
การเกษตร 

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

  - กิจกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร

  -การติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน **

1. เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

030101 สินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

  - การติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร **

2. เกษตรปลอดภัย  030201 สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

เกษตรปลอดภัย 

  - การติดตามประเมินผลโครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร * *

2. เกษตรปลอดภัย  030201 สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

เกษตรปลอดภัย 

   - การติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
  **

3. เกษตรชีวภาพ 030301 สินค้าเกษตร
ชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

เกษตรชีวภาพ

  - การติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเข้าสู่
ระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร **

4. เกษตรแปรรูป 030401 สินค้าเกษตร
แปรรูป และผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

เกษตรแปรรูป

  - การติดตามประเมินผลโครงการ 1 
อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ *

5. เกษตรอัจฉริยะ 30502 ผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงท่ีมีการใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

เกษตรอัจฉริยะ

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
 ****

15/90 เร่ือง/ร้อยละ 261.3316 สศก.

 - สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

74.9485 สลก.

 - จัดท าและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
และมาตรการทางการเกษตร

13.4556 กนผ./ศกช.

 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 10.6087 สวศ.
 - ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ

21.8566 กศป.

 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.4016 ศปผ.

 - จัดท าและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

76.1125 ศสส.

 - ด าเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับภูมิภาค

56.9481 สศท.1-12

แผนงานบุคลากรภาครัฐ **** - - 414.3029 สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(03) 
การเกษตร 

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

รวมงบประมาณ 878.9430 ล้านบาท

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

              *** โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

030601 
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

(03) 
การเกษตร 

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

              ** โครงการท่ีเสนอเป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: * โครงการท่ีได้รับเลือกให้เป็นโครงการส าคัญตามมติ ครม. เม่ือ 27 กันยายน 2565

              **** ข้อมูลประมาณการจากเอกสารค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริ **

1 เร่ือง       4.7483 ศปผ.

  - กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร **

1,010/60,00
0/1/1/7

ราย/
หมู่บ้าน/
หมู่บ้าน/

เร่ือง/จังหวัด

78.6414    ศสส. (16) เศรษฐกิจฐาน
ราก 

  - การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตร
อาสาประจ าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

1,010 ราย 17.0273 สศท.1-12

  - การจัดท าข้อมูลกรอบตัวอย่างส าหรับการ
ส ารวจ (Sampling for List Frame Survey) 
โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

60,000 หมู่บ้าน 37.2294 ศสส.

  - การศึกษาแนวทางการลดความเหล่ือมล  า
ในภาคเกษตร

1 เร่ือง 12.9280 สวศ.
/สศท.1-12

  - การจัดท าสารสนเทศเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนเกษตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาค
การเกษตร

1 เร่ือง 9.8000 ศสส.

  - กิจกรรมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
เงินทุนของเกษตรกรรายย่อย

7 จังหวัด 1.6567  สศท.3 และ
 1

โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก *** 

1 เร่ือง       4.0197 กนผ.

  - กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

กนผ. ศปผ.

รวมงบประมาณ 87.4094    ล้านบาท

การยกระดับศักยภาพ
ของเกษตรกรรายย่อยให้
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

(15) พลังทางสังคม  1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม 

150101 ภาคีการ
พัฒนามีบทบาทใน
การพัฒนาสังคมมาก
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุก
คนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอ 

1 เสริมสร้าง
เสถียรภาพและความ
ม่ันคงทางการเกษตร

การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม

(16) เศรษฐกิจฐาน
ราก 

1. การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

160101 ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุก
คนมีความคุ้มครอง
ทางสังคม

3 สร้างความเสมอ
ภาคและกระจายความ
เท่าเทียมทางสังคม
เกษตร

              *** โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วย
งาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z) 

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1) 

 งบประมาณ
 (ล้านบาท)

              ** โครงการท่ีเสนอเป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: * โครงการท่ีได้รับเลือกให้เป็นโครงการส าคัญตามมติ ครม. เม่ือ 27 กันยายน 2565

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย

1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย

1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เร่ือง
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบให้น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

              **** ข้อมูลประมาณการจากเอกสารค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

แผนปฏิบัติราชการ กษ.
ปี 2567

การยกระดับศักยภาพ
ของเกษตรรายย่อยให้
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

1. การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

160101 ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 1 ไทย
เป็นประเทศช้ันน า
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

3 สร้างความเสมอ
ภาคและกระจายความ
เท่าเทียมทางสังคม
เกษตร

แผนแม่บทฯ (Y)  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ (X)  เป้าหมาย
หน่วย
นับ ประเด็น 

33



ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
(แผนฝึกอบรมสัมมนา) ****

9.6998     สลก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(03) การเกษตร  6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร 

030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 1 ไทย
เป็นประเทศช้ันน า
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

2  ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาค
เกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร 

รวมงบประมาณ 9.6998     ล้านบาท

              *** โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนแม่บทฯ (Y) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

เป้าหมาย
1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
2. บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

ปี 2567

              ** โครงการท่ีเสนอเป็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: * โครงการท่ีได้รับเลือกให้เป็นโครงการส าคัญตามมติ ครม. เม่ือ 27 กันยายน 2565

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย
1. บุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด
2. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
3. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนข้ึนไป
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ีมีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

              **** ข้อมูลประมาณการจากเอกสารค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ 

โครงการ (X)  เป้าหมาย หน่วยนับ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ

(Z)  ประเด็น  แผนย่อย 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย 
(Y1) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิบัติราชการ กษ.
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ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

Office of Agricultural Economics

ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

planning@oae.go.th
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