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สรปุตวัชีว้ดัของส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร องคป์ระกอบ

1. GDP ภำคกำรเกษตรขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 3 (ตวัชีว้ดักระทรวง)

องคป์ระกอบที ่1 
Functional Based

2. รำยไดเ้งนิสดทำงกำรเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเกษตร  (บำท/
ครวัเรอืน/ปี)   (ตวัชีว้ดักระทรวง)

3. จ ำนวนรำยงำนวเิครำะหส์ถำนกำรณท์ำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศและ
ตำ่งประเทศทีส่ง่ผลตอ่สถำนกำรณท์ำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศถกูน ำไปใช้

ประโยชน์

4. ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำเชือ่มฐำนขอ้มูลระหวำ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กบักระทรวงมหำดไทย

5. ควำมส ำเร็จของกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำ
กำรเกษตรปี 2560-2564

1. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงสง่เสรมิกำรเกษตรแปลงใหญ่
(ตวัชีว้ดักระทรวง)

1.1 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงสง่เสรมิกำรเกษตรแปลงใหญ่
1.2 รอ้ยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรสง่เสรมิกำรเกษตรแปลง
ใหญ ่(400 แปลง ทีข่ยำยใหมใ่นปี 2560)

องคป์ระกอบที ่2 
Agenda Based

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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GDP ภำคกำรเกษตรขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 3 เป็นกำรค ำนวณจำก GDP ภำคกำรเกษตรแบบปรมิำณลกูโซ ่(Chain Volume measures: CVM) ซึง่เป็นมลูคำ่ทีแ่ทจ้รงิ 
(real term) แตข่ำดคณุสมบตักิำรรวม (Non-additive) คอื ผลรวมของ GDP ในสำขำพชื ปศสุตัว ์ประมง ป่ำไม ้และกำรบรกิำรทำงกำรเกษตร จะไมเ่ทำ่กบั GDP ภำค
กำรเกษตร
รอบที ่1 : ไมม่กีำรรำยงำนผล
รอบที ่2 : ใชอ้ตัรำขยำยตวัของ GDP ภำคกำรเกษตร เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่ำ่นมำ โดยใชข้อ้มลูประมำณกำรในไตรมำสที ่2 ปี 2560 (ณ เดอืน มถินุำยน 2560)

(โดยใชข้อ้มลู GDP แบบปรมิำณลกูโซท่ี ่สศก. ประกำศหลงัสิน้ไตรมำส 2 ประมำณ 2 สปัดำห)์

ค ำอธบิำย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้ำหมำยตวัชีว้ดั ไมม่กีำร
รำยงำน

ขยำยตวั
รอ้ยละ 3

จำกปีทีผ่ำ่นมำ 
และมแีผน

ผลกัดนัใหบ้รรลุ
เป้ำหมำยตำม
แผนฯ 12 ให ้

GDP ขยำยตวัไม่
นอ้ยกวำ่รอ้ยละ3

ขยำยตวั
รอ้ยละ 3
จำกปีที่
ผำ่นมำ

กำรประเมนิ รอบที ่1 กำรประเมนิ รอบที ่2 เป้ำหมำยรวมท ัง้ปี

ปี 59 ปี 60

เงือ่นไข/หมำยเหตุ

เป้ำหมำยตำมรอบประเมนิ

ขอ้มูลพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั 2555 2556 2557 2558 2559

GDP ภำคกำรเกษตร แบบปรมิำณลกูโซ ่(ลำ้นบำท) 656,018 661,307 665,786 640,425 n/a

อตัรำขยำยตวั (%) 2.71% 0.81% 0.68% -3.81% n/a

ขอ้มลูพืน้ฐำน

1. ตวัชีว้ดั: GDP ภำคกำรเกษตรขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 3

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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ขอ้มูลพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั 2555 2556 2557 2558 2559

มูลคำ่ GDP ภำคกำรเกษตร ณ รำคำประจ ำปี (ลำ้นลำ้นบำท)
(อนุกรมเกำ่)

1.40 1.43 1.41 1.38 1.39

อตัรำขยำยตวั (%) -0.71% 1.43% -0.70% -2.13% 0.72%

มูลคำ่ GDP ภำคกำรเกษตร  ณ รำคำประจ ำปี (ลำ้นลำ้นบำท)
(อนุกรมใหม)่

1.42 1.47 1.34 1.24 n/a

อตัรำขยำยตวั (%) 8.46% 3.37% -8.60% -7.90% n/a

มูลคำ่ GDP ภำคกำรเกษตร แบบปรมิำณลกูโซ ่(ลำ้นบำท) 656,018 661,307 665,786 640,425 n/a

อตัรำขยำยตวั (%) 2.71% 0.81% 0.68% -3.81%
n/a

1. ตวัชีว้ดั: GDP ภำคกำรเกษตรขยำยตวัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 3

- ตำมที ่ส ำนักงำน กพร. เสนอใหใ้ชม้ลูคำ่ GDP ภำคกำรเกษตร ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.59) วดัผลกำรด ำเนนิงำนรอบที ่1 ในเดอืน
กมุภำพันธ ์2560 ซึง่เป็นตัวเลขที ่สศก. ไดป้ระมำณกำรไวแ้ลว้ ณ เดอืนธันวำคม 2559 และเป็นกำรประมำณกำรจำกฐำนอนุกรมเกำ่
ของ สศช. (ตัวเลข สศช. สิน้สดุในปี 2557 และในปี 2558-2559 เป็นตัวเลขประมำณกำรของ สศก.) ซึง่ในปี 2560 สศก. ไดป้รับมำใช ้

ฐำนอนุกรมใหมข่อง สศช. ซึง่ตัวเลขมคีวำมแตกตำ่งจำกอนุกรมเกำ่คอ่นขำ้งมำก และหำกน ำผลกำรประมำณกำรในเดอืนธันวำคม 
2559 มำรำยงำนในชว่งเดอืนกมุภำพันธ ์2560 จะมคีวำมขดัแยง้กับกำรรำยงำนตัวเลข GDP ภำคกำรเกษตรในชว่งเดอืนมนีำคม 2560
ซึง่เป็นงำนตำมพันธกจิของ สศก. 

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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2. รำยไดเ้งนิสดทำงกำรเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเกษตร (บำท/ครวัเรอืน/ปี)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้ำหมำยปี 60 150,634
(ผลปี59+Growth 

1.48%)

...
150,634

(ผลปี59+Growth 
1.48%)

กำรประเมนิ รอบที ่1 กำรประเมนิ รอบที ่2 เป้ำหมำยรวมท ัง้ปี

ปี 59 ปี 60

เงือ่นไข/หมำยเหตุ

เป้ำหมำยตำมรอบประเมนิ

รำยไดเ้งนิสดทำงกำรเกษตร หมำยถงึ รำยไดเ้งนิสดจำกผลผลติ ผลพลอยไดแ้ละสิง่อืน่ใดจำกกระบวนกำรผลติทำงกำร
เกษตร ซึง่ไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย ซึง่ประกอบดว้ย รำยไดเ้งนิสดเกษตรทำงพชื ทำงสัตว ์และเกษตรอืน่ตำมจ ำนวนหรอื
ปรมิำณทีค่รวัเรอืนเกษตรกรไดร้บั ในระหวำ่งปีเพำะปลกู 2558/59  (ระหวำ่งวนัที ่1 พ.ค.2558 – 30 เม.ย.2559)

ค ำอธบิำย

ขอ้มูลพืน้ฐำนประกอบ
ตวัชีว้ดั

ปี 2555
(2554/55)

ปี 2556 
(2555/56)

ปี 2557
(2556/57)

ปี 2558
(2557/58)

ปี 2559 
(2558/59)

ผลกำรด ำเนนิงำน
รำยไดเ้งนิสดทำงกำรเกษตร
ของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่
ครวัเรอืนเกษตร

142,039 146,334
(+3) 

148,240 
(+1.3)

148,437
(+0.13)

n/a

ผลกำรด ำเนนิงำน
รำยไดเ้งนิสดสทุธทิำง
กำรเกษตร

57,625 48,470 56,611 n/a n/a

ขอ้มลูพืน้ฐำน อตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ 
ปี 55-58 = 1.48%142,039

146,334

148,240
148,437

140,000

142,000

144,000

146,000

148,000

150,000

55 56 57 58

ผลกำรด ำเนนิงำน

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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3. จ ำนวนรำยงำนวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศและตำ่งประเทศทีส่ง่ผลตอ่
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศถกูน ำไปใชป้ระโยชน์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้ำหมำยปี 60 4 เร ือ่ง 9 เร ือ่ง 10 เรือ่ง

กำรประเมนิ รอบที ่1 กำรประเมนิ รอบที ่2 เป้ำหมำยรวมท ัง้ปี

คำ่เป้ำหมำย 4 เรือ่ง 9 เรือ่ง 10 เรือ่ง

ปี 59 ปี 60

...................

เงือ่นไข/หมำยเหตุ

เป้ำหมำยตำมรอบประเมนิ

ควำมส ำเร็จของรำยงำนวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศและตำ่งประเทศทีส่ง่ผลตอ่สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศถูก
น ำไปใชป้ระโยชน ์หมำยถงึ รำยงำนกำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิกำรเกษตรในประเทศและตำ่งประเทศ (เอกสำรงบประมำณรำยจำ่ย พ.ศ. 2560 
เป้ำหมำย 10 เรือ่ง) ทีน่ ำเสนอผูบ้รหิำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มกีำรสัง่กำรใหน้ ำไปปฏบิตั ิหรอืใชป้ระโยชนจ์ำกรำยงำนนัน้

ค ำอธบิำย

ขอ้มลูพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั 2557 2558 2559

ผลกำรด ำเนนิงำน 10 10 10

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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4. ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำเชือ่มฐำนขอ้มลูระหวำ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบักระทรวงมหำดไทย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 59 ..... ..... ..... ..... .....

เป้ำหมำยปี 60 xx xx xx

กำรประเมนิ รอบที ่1 กำรประเมนิ รอบที ่2 เป้ำหมำยรวมท ัง้ปี

คำ่เป้ำหมำย xx xx xx

ปี 59 ปี 60

...................

เงือ่นไข/หมำยเหตุ

เป้ำหมำยตำมรอบประเมนิ

- รอขอ้มลูจำกสว่นรำชกำร

ค ำอธบิำย

Chart
ขอ้มลูพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั 2557 2558 2559

ผลกำรด ำเนนิงำน

Growth

คำ่เฉลีย่ 3 ปี

ขอ้มลูพืน้ฐำน

กำรก ำหนดเป้ำหมำย 5 ปี (ตำมแผนฯ 12 ปี 60-64)

2560 2561 2562 2563 2564

…
(...)

…
(...)

…
(...)

…
(...)

…
(...)

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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ไมว่ดัตำมตัวชีว้ดันี ้ เนือ่งจำก

แผนงำนปี 2560 เป็นกำรศกึษำพัฒนำระบบฐำนขอ้มลูเกษตรกร ประกอบกบัฐำนขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ ฐำนขอ้มลูดำ้นเศรษฐกจิกำรเกษตร ฐำนขอ้มลูสถติกิำรเกษตร เป็นตน้ เพือ่ศกึษำพัฒนำ
ระบบกำรเชือ่มโยงแลกเปลีย่น และน ำขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูในระบบอืน่ทัง้ในและนอกหน่วยงำนมำใช ้

งำนรว่มกบัฐำนขอ้มลูทีอ่อกแบบไว ้รวมทัง้ จัดหำระบบกำรวเิครำะหข์อ้มลูจำกฐำนขอ้มลูในระบบอืน่ทัง้
ในและนอกหน่วยงำนมำใชง้ำนร่วมกับฐำนขอ้มลูทีอ่อกแบบไว ้และกำรพัฒนำบคุลำกรใหม้อีงคค์วำมรู ้
ในกำรจัดท ำและน ำเขำ้ขอ้มลูขนำดใหญไ่ปใชป้ระโยชนด์ว้ยวธิกีำรตำ่ง ๆ โดยกำรจำ้งผูป้ระกอบอำชพี
ใหด้ ำเนนิกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรฮ์ำรด์แวรแ์ละระบบซอฟตแ์วร ์ออกแบบระบบฐำนขอ้มลูและ
กำรวเิครำะหข์อ้มลู เชือ่มโยงและน ำเขำ้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวเิครำะห ์และกำร
ถำ่ยทอดองคค์วำมรูใ้หเ้จำ้หนำ้ทีส่ ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรบรหิำรจัดกำรขอ้มลูและสำมำรถน ำ
ขอ้มลูเหลำ่นัน้ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

ในปี 2560 ไมม่แีผนกำรเชือ่มฐำนขอ้มลูกบักระทรวงมหำดไทย แตจ่ะพัฒนำใหม้กีำร
ตรวจสอบกำรมตีัวตนของเกษตรกร กบั เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก และในระยะตอ่ไปจะมกีำร
เชือ่มโยงกบัฐำนขอ้มลูกระทรวงมหำดไทย

4.ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำเชือ่มฐำนขอ้มลูระหวำ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
กระทรวงมหำดไทย (ขอ้ชีแ้จง)

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร



8

5. ควำมส ำเร็จของกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำกำรเกษตรปี 2560-2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 59 ..... ..... ..... ..... .....

เป้ำหมำยปี 60 xx xx xx

กำรประเมนิ รอบที ่1 กำรประเมนิ รอบที ่2 เป้ำหมำยรวมท ัง้ปี

คำ่เป้ำหมำย xx xx xx

ปี 59 ปี 60

...................

เงือ่นไข/หมำยเหตุ

เป้ำหมำยตำมรอบประเมนิ

- รอขอ้มลูจำกสว่นรำชกำร

ค ำอธบิำย

Chart
ขอ้มลูพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั 2557 2558 2559

ผลกำรด ำเนนิงำน

Growth

คำ่เฉลีย่ 3 ปี

ขอ้มลูพืน้ฐำน

กำรก ำหนดเป้ำหมำย 5 ปี (ตำมแผนฯ 12 ปี 60-64)

2560 2561 2562 2563 2564

…
(...)

…
(...)

…
(...)

…
(...)

…
(...)

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร
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1. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงสง่เสรมิกำรเกษตรแปลงใหญ่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 59 ..... ..... ..... ..... .....

เป้ำหมำยปี 60 xx xx xx

กำรประเมนิ รอบที ่1 กำรประเมนิ รอบที ่2 เป้ำหมำยรวมท ัง้ปี

คำ่เป้ำหมำย xx xx xx

ปี 59 ปี 60

...................

เงือ่นไข/หมำยเหตุ

เป้ำหมำยตำมรอบประเมนิ

- รอขอ้มลูจำกสว่นรำชกำร

ค ำอธบิำย

Chart
ขอ้มลูพืน้ฐำนประกอบตวัชีว้ดั 2557 2558 2559

ผลกำรด ำเนนิงำน

Growth

คำ่เฉลีย่ 3 ปี

ขอ้มลูพืน้ฐำน

กำรก ำหนดเป้ำหมำย 5 ปี (ตำมแผนฯ 12 ปี 60-64)

2560 2561 2562 2563 2564

…
(...)

…
(...)

…
(...)

…
(...)

…
(...)

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร


