
 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565) 

 



ก 

ค าน า 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้  
การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง โดยในวาระ
แรกจัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพและเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

    

 
 
 

                                                                                                ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สารบัญ 
 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  1 

ความเป็นมา  1 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 4 
ส่วนที่ 3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี  17 

(พ.ศ. 2563-2565)  
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร 18 

ให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดท าและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรเพ่ือเป็นศูนย์กลาง 22 

สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 25 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร 31 

 
 
 



ส่วนที่ 1  
ความเป็นมา นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ความเป็นมา 

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
“มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”  
“มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

“มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นแผนห้าปีตามมาตรา 16 
แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 เพ่ือใช้ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชนภาคการเมือง  
และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชน  
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร ประเทศ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ต่อมาราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

ประกอบด้วย 23 ประเด็น 1 แผนแม่บทเฉพาะกิจ ดังนี้ 

1. ประเด็นด้านความมั่นคง 
2. ประเด็นด้านการต่างประเทศ 
3. ประเด็นด้านการเกษตร 
4. ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. ประเด็นด้านการท่องเที่ยว 
6. ประเด็นด้านพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8. ประเด็นด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. ประเด็นด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. ประเด็นด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
11. ประเด็นด้านศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. ประเด็นด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
13. ประเด็นด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14. ประเด็นด้านศักยภาพการกีฬา 
15. ประเด็นด้านพลังทางสังคม 
16. ประเด็นด้านเศรษฐกิจฐานราก 
17. ประเด็นด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18. ประเด็นด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 
19. ประเด็นด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20. ประเด็นด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. ประเด็นด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. ประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
24. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  

พ.ศ. 2564-2565 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในช่วง 
5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
ระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน ายุทธศาสตร์  
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่ 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2. กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
4. กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

1. ความเป็นมา 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 ตาม พระราชบัญญัติเศรษฐกิจ

การเกษตร พ.ศ. 2522 มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 9 ดังนี้ 
1. วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
2. ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้อง

กับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน้ า ประเภทของเกษตรกรรม รายได้หลักของเกษตรกร และความต้องการของตลาด 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ 

3. ศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตรกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตร  

4. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรทางการเกษตร วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร รวมทั้งศึกษา 
และวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรทุกชนิด ทั้งในด้านผลผลิตของพืชและสัตว์ ภาวะเศรษฐกิจทาง
การเกษตร รายได้รายจ่ายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ภาวะตลาดผลิตผลทางการเกษตร และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ จัดท าเอกสารสถิติที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร่และโฆษณาข้อมูลสถิติ
การเกษตร 

6. วิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนในโครงการการเกษตร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
และความก้าวหน้าของโครงการ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องกระท าเป็นการเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ 

7. วิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
ที่จ าเป็นในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  

8. จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร โดยจัดเป็นประเภท ชนิด หรือกลุ่ม 
ของแต่ละสาขา 

9. ประสานงานในการก าหนดนโยบายการเกษตร และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กับหน่วย
ราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย  มาตรการและวางแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งจัดท าและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทั่วถึง โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การเกษตรของประเทศมีความพร้อมส าหรับการแข่งขัน 
ในตลาดโลกและเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. วิสัยทัศน์ 

“องค์กรชี้น ำกำรพัฒนำภำคเกษตร และศูนย์กลำงสำรสนเทศกำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565” 

3. พันธกิจ 

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท าท่าทีและร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

2. จัดท าและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. ค่านิยมร่วม 

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

 
วัฒนธรรมองค์กร :  BALANCE 

Body healthy and Buddy teamwork : สุขภาพแข็งแรง บัดดี้ดี ทีมเวิร์คเยี่ยม 
Activities and Actions with friends and 
societies 

: ร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์ผองเพ่ือนและสังคม 

Love and Happiness with your work and 
Leave Legacy 

: รักและสุขในงานที่ท า พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน 
เพ่ือเป็นต านานแก่องค์กรและประเทศ 

Award Achievement : ให้รางวัลทุกความส าเร็จที่ท าได้ 
Necessary Spending, Saving and Starting 
Investment 

: ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน 
ก่อนวัยเกษียณ 

Care of Family Yourself and Social 
responsibility 

: รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม 

Education endless : ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. เป้าประสงค์ 
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร  

ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน" 
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โครงสร้างอัตราก าลัง 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เลขาธิการ (1) 

รองเลขาธิการ (3) 

ผู้เชี่ยวชาญ (1) 

พนักงานราชการ (10) 

(5/10/0) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(5/0/0) 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(5/1/0) 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 

 

(65/21/12) 

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 

(81/18/8) 
 

กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 

(31/4/2) 

 

ศูนย์ประเมินผล 

 

(55/41/9) 
 

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 

(104/59/8) 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 

(93/32/11) 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-9 

(215/111/34) 

* ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ 

(โครงสรา้งภายใน) 

* ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 10-12 
(โครงสรา้งภายใน) 

 

อัตราก าลัง 
ข้าราชการ    659 

พนักงานราชการ   297 

ลูกจ้างประจ า    84 
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7. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในมีดังนี้ 

หน่วยงาน อ านาจหน้าท่ี 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. ด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน 

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกีย่วกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงาน 

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

หน่วยงานภายในส านักงาน 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

 

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 

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 
 

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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หน่วยงาน อ านาจหน้าท่ี 
กองเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่าง
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 พัฒนาเทคนคิและระบบการติดตามประเมินผล 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 
ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร 
 

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดท าข้อมลูการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต
และต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว ์ประมง ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกจิการเกษตร รวมทั้งวิเคราะหผ์ล
และรายงานเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศทางการเกษตร 

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. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หน่วยงาน อ านาจหน้าท่ี 
ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-9 
 

1. ศึกษา วิเคราะห ์และจัดท าข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ศึกษา วิเคราะห ์และรายงานผลการตดิตาม ผลการประเมินความส าเร็จ และผลกระทบ 

ของการด าเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ 
3. ศึกษา วิเคราะห ์และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ส าคญัในระดับทอ้งถิ่น 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องของแผนพฒันาการเกษตรในระดับกระทรวง

ที่น าไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดบัภูมภิาค รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจดัท าแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนท่ี 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตการตลาดการแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
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

เงินกองทุนภาคการเกษตร จัดท าแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และติดตามประเมินผล 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

8. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ 
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายการบริการหน่วยงาน 
1. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 

การเกษตรของประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร 5 เรื่อง 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานด้านแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตร 10 เรื่อง 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานด้านแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบ

ให้น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 
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2. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 4 ชุด 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 

3. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 882 ราย  
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลผลการศึกษาและการติดตามประเมินผลที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 90 

10. กลยุทธ์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ 

และน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. ยกระดับการจัดท าและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรเพ่ือเป็นศูนย์กลางสารสนเทศ

การเกษตรแห่งชาติ 
3. พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร 

11. เป้าหมาย-ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรทั้ งระยะสั้นและระยะยาวน าไปสู่การขับเคลื่อน 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
- ร้อยละของแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรที่บรรลุตามเป้าหมายก าหนด 

2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
- จ านวนชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
- จ านวนฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
- จ านวนเครื่องมือ กระบวนการวิเคราะห์ที่มีการพัฒนา 

3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละความส าเรจ็ของการตดิตามประเมินผลโครงการส าคญัตามนโยบายกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์
4. เป็นองค์กรแห่งความสุขและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการท างาน (Smart Organization) 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น OAE Smart Officer 
- จ านวนกระบวนงานและการบริการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร 
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12. แนวทางการพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ 
และน าไปสู่การปฏิบัติ 
1.1 พัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการ 

ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ  
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
1.3 เสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มี
สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

1.4 เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนการบริหารการจัดการฐานทรัพยากร 
ทางการเกษตร และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท าการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น รวมถึงการต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ ด้วยแนวนโยบายและมาตรการการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ต่อการท าการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับหมู่บ้าน การสร้างกลไกในการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรอินทรีย์ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน  

1.5 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ การสร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกร 
และชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครัวเรือนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก เป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกร  

1.6 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร 
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 
ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ภาคเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับต่อความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง และการขนส่ง
ระหว่างประเทศในอนาคต ด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การให้บริการโลจิสติกส์ภาคเกษตร รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้าม 
พรหมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

1.7 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
ทรัพยากรน้ าและอาหาร เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ 
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เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุน 
การแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 

1.8 วิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดท าและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางสารสนเทศ 
การเกษตรแห่งชาติ 
2.1 พัฒนากระบวนการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลให้มี 

ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์  
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความทันสมัย รวมถึงการพัฒนา

กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล  
2.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ผ่านข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มี

มาตรฐานและครบวงจร อาทิ ข้อมูลเกษตรกร ผลผลิต ราคา อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร ที่มุ่งเน้น
การตลาดน าการผลิต พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งกลไก
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในมิติต่าง ๆ อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร เป็นต้น ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน อาทิ การโจมของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เป็นต้น โดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิ ก าหนดมาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหาร
จัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ก าหนดระบบบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับให้ชัดเจน การเสริมสร้าง
และพัฒนาระบบรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และ

การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ แนวทางการยกระดับ 
ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก บนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมี
การใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนเสนอแนวทาง 
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การสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับการจัดการของเสีย และ 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 

3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลและระบบเกษตร
พันธสัญญา โดยการขยายระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศและพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

3.4 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์  
ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผล  
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้สามารถตรวจสอบและน าไปสู่การปรับแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลต่อสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ  

3.5 พัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการทางการเกษตร
อย่างรอบด้าน  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร 
4.1 พัฒนาส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด

สมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนา
นโยบายการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
และการท างาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถใช้
ร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและ
รวดเร็ว  

4.2 ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายนโยบายก าลังคนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนมีความเหมาะสมกับภารกิจของ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวให้กับหน่วยงาน ในการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลในทุกข้ันตอน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักระบบคุณธรรม เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจ
ให้คนดี คนเก่ง ท างานในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบ 
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง การประเมิน เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน 
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และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได้อย่างคล่องตัว ด้วยกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 

4.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมายที่มีอยู่ทุกล าดับขั้นของกฎหมาย เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนาประเทศ 
และเอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
 



 

  ยุทธศาสตร์ชาติ

1. เพิ่มประสทิธิภาพการจัดท านโยบาย 
มาตรการ และแผนพฒันาการเกษตร ให้

เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ

  แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

1         ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลมุ 
ครบถ้วน ทันสมัย น่าเช่ือถือ

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. จัดท าและบริหารจัดการข้อมลู
สารสนเทศการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

อัจฉริยะ

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรจัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเกษตร ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย 
 (outcome)

พันธกิจ

2 3

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาและ
มาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดท าท่าทีและร่วม

เจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ด้านความ
ม่ันคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 4. ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนแม่บท 22.กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

องค์กรชี้น าการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในป ี2565วิสัยทศัน์

กลยุทธ์ สศก.
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและ

ศักยภาพบุคลากร

3. พัฒนากระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้าน

เศรษฐกิจการเกษตร 

2. ยกระดับการจัดท าและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตร
เพื่อเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 1
1.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แผนปฏิบัติการและ
มาตรการทางการเกษตรได้รบัความเห็นชอบให้
น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 
1.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูล ผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกจิการเกษตรถูก
น าไปใช้ประโยชน์
2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความส าเร็จของการ
ติดตามประเมินผลโครงการส าคัญตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1 3ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 
1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จ านวนชุดข้อมูลที่สอดคล้อง
กับการพฒันาด้านการเกษตร
2.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนฐานข้อมูลที่มีการบูรณา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัด กษ.
3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90

2

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ กษ. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดโซ่อุปทาน

   เป็นองค์กรแห่งความสุข และใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในกระบวนการท างาน

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 
1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กระบวนงานและ
การบรกิารที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจทิัล
2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรได้รบั
การพัฒนาใหเ้ป็น OAE Smart Officer
3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากร สศก.มี
ความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 90

4

4

18.การเติบโตอย่างยั่งยืน
20.การบริการและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การ

ต่อต้านทุจริต
1.ด้านความ

ม่ันคง
3. การเกษตร 7.โครงสรา้งพื้นฐาน

โลจสิติกส์ฯ
16. เศรษฐกจิฐานราก

ผลสัมฤทธิ ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบาย และมาตรการด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เพื่อแก้ไขป ญหาและพัฒนา
ภาคเกษตรของประเทศ
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ส่วนที่ 3  
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

 



กลยทุธ์ที ่1 เพ่ิมประสทิธิภาพการจดัท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นทีย่อมรับและน าไปสูก่ารปฏบิัติ 163.6022 99.665 174.1358

วงเงินงบประมาณ กลยทุธ์ 1 - 4 รวมทัง้สิน้ 638.1295    624.0263        1,080.7226    

1. โครงการบริหารจดัการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการ
เชิงรุก (Agri-Map)

1 1 1 เร่ือง 8.0000 6.9500 10.2370 กนผ./ศปผ./ 
สวศ./ศสส./

สศท 1-12/สลก.

2. โครงการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์
แนวโน้มภาคเกษตร

- 2 2 เร่ือง               -                7.7250 20.6817

 - โครงการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์
แนวโน้มภาคเกษตร

1 เร่ือง -                                -   18.8313

 - โครงการขบัเคล่ือนและติดตามแผนพัฒนา
การเกษตรและแผนยทุธศาสตร์

1 เร่ือง -                                -   1.8504

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความมัน่คง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน2563 2564 2565
หน่วย
นับ

ยทุธศาสตร์ชาต ิ ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอ่ย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิม่ประสิทธิภาพและการจดัการทรัพยากรทางการเกษตร 
อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรทีส่ าคัญ
เพือ่สนับสนุนการสร้างมลูค่าและความมัน่คงทางอาหาร
เพือ่น ามาวางแผนการผลิตใหส้อดคล้องกบัขอ้มลูสารสนเทศทาง
การเกษตร และน าไปสู่การบริหารจดัการพืน้ทีเ่กษตร
อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหาร
จดัการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภยั
สินค้าเกษตร ส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตรทีม่มีาตรฐานและครบวงจร 
แผนการปฏริูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกจิ
ประเดน็การปฏริูปที ่5. การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้
อยา่งยัง่ยนื
นโยบาลรัฐบาลหลกั
5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตทีเ่หมาะสมและไม่
กอ่ใหเ้กดิภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
นโยบายรัฐบาลเร่งดว่น
4 การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย มกีาร
ปรับตัวเพิม่ขึน้
ตวัชีว้ดั : มลูค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 
1) เพิม่ประสิทธิภาพและการจดัการ
ฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์
และรักษาฐานทรัพยากร ทาง
การเกษตรทีส่ าคัญเพือ่สนับสนุนการ
สร้างมลูค่าและความมัน่คงอาหาร อาทิ
 ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ใหม้คีวาม
อดุมสมบูรณ์ การคุ้มครองทีดิ่นทางการ
เกษตร การจดัการน้ าเพือ่การเกษตร
และชุมชนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มลู
ทรัพยากรทางการเกษตรเพือ่น ามา
วางแผน การผลิตใหส้อดคล้องกบั
ขอ้มลูสารสนเทศทางการเกษตร และ
น าไปสู่การบริหารจดัการพืน้ที่
เกษตรกรรมอยา่งเหมาะสม สอดคล้อง
กบัแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการ
เชิงรุก
แผนงาน : ยทุธศาสตร์การเกษตรสร้าง
มลูค่า

2563 2564 2565

กนผ. /สวศ./
สศท. 1-12
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กลยทุธ์ที ่1 เพ่ิมประสทิธิภาพการจดัท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นทีย่อมรับและน าไปสูก่ารปฏบิัติ 163.6022 99.665 174.1358

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความมัน่คง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน2563 2564 2565
หน่วย
นับ

2563 2564 2565

1. โครงการเพิม่ศักยภาพสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับ
การรับรองส่ิงบ่งชี้ทางภมูศิาสตร์

1 - - เร่ือง 3.2185 -                  -                สวศ. / สศท. 
1-12

ยทุธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอ่ย 1. เกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิน่
1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์เกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิน่     ด้วย
การประยกุต์ใช้ภมูปิัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลย ี    การพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจภุณัฑ์ 
3) สร้างอตัลักษณ์หรือน าเสนอเร่ืองราวเกีย่วกบัแหล่งก าเนิดใหก้บั
สินค้า รวมทัง้การสร้างความแตกต่างและโดดเด่น
ของสินค้าในแต่ละท้องถิน่ และสร้างตราสินค้าของเกษตร
อตัลักษณ์พืน้ถิน่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้
อยา่งยัง่ยนื
นโยบาลรัฐบาลหลกั 
7. การพัฒนาสร้างความเขม้แขง็จากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนและผลิตภณัฑ์ชุมชน
7.1.1 สร้างมลูค่าเพิม่ธุรกจิชุมชนผ่านอตัลักษณ์ของพืน้ที่
นโยบายรัฐบาลเร่งดว่น
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม

เป้าหมาย : สินค้าเกษตร
อตัลักษณ์พืน้ถิน่มมีลูค่าเพิม่ขึน้
ตวัชีว้ดั : มลูค่าของสินค้า
เกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิน่ (เฉล่ีย
ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 
1) เพิม่ประสิทธิภาพและการจดัการ
ฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์
และรักษาฐานทรัพยากร ทาง
การเกษตรทีส่ าคัญเพือ่สนับสนุนการ
สร้างมลูค่าและความมัน่คงอาหาร อาทิ
 ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดินใหม้คีวาม
อดุมสมบูรณ์ การคุ้มครองทีดิ่นทางการ
เกษตร การจดัการน้ าเพือ่การเกษตร
และชุมชนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มลู
ทรัพยากรทางการเกษตรเพือ่น ามา
วางแผน การผลิตใหส้อดคล้องกบั
ขอ้มลูสารสนเทศทางการเกษตร และ
น าไปสู่การบริหารจดัการพืน้ที่
เกษตรกรรมอยา่งเหมาะสม สอดคล้อง
กบัแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการ
เชิงรุก
แผนงาน : ยทุธศาสตร์การเกษตรสร้าง
มลูค่า
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กลยทุธ์ที ่1 เพ่ิมประสทิธิภาพการจดัท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นทีย่อมรับและน าไปสูก่ารปฏบิัติ 163.6022 99.665 174.1358

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความมัน่คง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน2563 2564 2565
หน่วย
นับ

2563 2564 2565

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
โลจสิติกส์สินค้าเกษตร

1 1 1 เร่ือง 2.3585        0.4774             3.9355           กนผ.

  1.1 การศึกษาจดัท าต้นทุนโลจสิติกส์
การเกษตรต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อ GDP 
ภาคเกษตร)

1 - - เร่ือง 2.3585 -                  -                

  1.2 การจดัท าแผนปฏบิัติการด้านการ
พัฒนาโลจสิติกส์และโซ่อปุทานการเกษตร 
ในช่วงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

- 1 - เร่ือง -             0.4774 -                

  1.3 โครงการการศึกษาการจดัท าแนว
ทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของ
สถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเยน็ (Cold 
chain) ในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคใต้อยา่ง
ยัง่ยนื (Southern Economic Corridor: SEC)

- - 1 เร่ือง -             -                  3.9355

ยทุธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
แผนแม่บท 7 ประเด็นโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิติกส์ และ
ดิจทิัล
แผนยอ่ย 1. โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์
7) พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนยบ์ริการโลจสิติกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทีส่อดรับกบัความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนือ่ง
หลายรูปแบบอยา่งไร้รอยต่อและสอดรับกบัรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต น าระบบเทคโนโลยทีีท่ันสมยัมาใช้ในการ
บริหารจดัการทัง้ในส่วนของการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน
กระบวน การโลจสิติกส์และการใหบ้ริการโลจสิติกส์ 
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอ่ย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจสิติกส์
การเกษตร เพิม่ประสิทธิภาพการใหบ้ริการทางการค้าและอ านวย
ความสะดวกแกผู้่ประกอบการใหม้คีวามรวดเร็วและไมเ่ป็นภาระ
ค่าใช้จา่ยในการท าธุรกรรมทางการค้า รวมทัง้การพัฒนาด้านโลจิ
สติกส์การเกษตร คุณภาพและมาตรฐาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์
นโยบาลรัฐบาลหลกั 
5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถยีรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ใหก้บัเกษตรกร

เป้าหมาย : ต้นทุนโลจสิติกส์ภาค
เกษตรลดลง
ตวัชีว้ดั : สัดส่วนต้นทุนโลจิ
สติกส์สินค้าเกษตรทีส่ าคัญต่อ
ยอดขาย

แนวทางการพัฒนา : 
8) เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
โลจสิติกส์ตลอดโซ่อปุทานทัง้ภาค
เกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาค
บริการ ใหส้อดรับกบัการขบัเคล่ือน
การยกระดับการผลิตทางการเกษตร
เพือ่สร้างมลูค่าใหสู้งขึน้ การพัฒนา
อตุสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยแีหง่อนาคต พร้อมทัง้
ส่งเสริมใหเ้กดิการสร้างประโยชน์จาก 
หว่งโซ่มลูค่าของสินค้าและบริการและ
มกีารด าเนินกจิกรรมด้านโลจสิติกส์ทีม่ี
ความปลอดภยัและเป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม เพือ่สร้างความได้เปรียบ
ในการแขง่ขนัด้วยการลดต้นทุนเพิม่
ผลิตภาพและสร้างมลูค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกจิได้อยา่งยัง่ยนื 
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส์
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กลยทุธ์ที ่1 เพ่ิมประสทิธิภาพการจดัท านโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นทีย่อมรับและน าไปสูก่ารปฏบิัติ 163.6022 99.665 174.1358

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความมัน่คง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน2563 2564 2565
หน่วย
นับ

2563 2564 2565

90 90 90 ร้อยละ 158.0252 99.1876 170.2003  สลก./ศปผ./
กศป./กนผ./
ศปศ./ศสส.

/สวศ./
สศท. 1-12

ยทุธศาสตร์ชาต ิ ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอ่ย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิม่ประสิทธิภาพและการจดัการทรัพยากรทางการเกษตร 
อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรทีส่ าคัญ      เพือ่
สนับสนุนการสร้างมลูค่าและความมัน่คงทางอาหาร     เพือ่น ามา
วางแผนการผลิตใหส้อดคล้องกบัขอ้มลูสารสนเทศทางการเกษตร 
และน าไปสู่การบริหารจดัการพืน้ทีเ่กษตร  อยา่งเหมาะสม 
สอดคล้องกบัแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภยั
สินค้าเกษตร ส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ
การเกษตรทีม่มีาตรฐานและครบวงจร 
แผนการปฏริูปประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกจิ
ประเดน็การปฏริูปที ่5. การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้
อยา่งยัง่ยนื
นโยบาลรัฐบาลหลกั
5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนัของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตทีเ่หมาะสมและไม่
กอ่ใหเ้กดิภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ
นโยบายรัฐบาลเร่งดว่น
4 การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

1. ผลผลิตด้านบริหารจดัการด้านเศรษฐกจิ
การเกษตร
- จดัท าและเสนอแนะยทุธศาสตร์ แผนพัฒนา 
และมาตรการทางการเกษตร
- ศึกษา วิเคราะห ์วิจยั เศรษฐกจิการเกษตร
- ศึกษา วิเคราะเศรษฐกจิการเกษตรระหว่าง
ประเทศ
- การติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- จดัท า และเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกจิ
การเกษตร
- ด าเนินงานบริหารจดัการด้านเศรษฐกจิ
การเกษตรระดับภมูภิาค

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมกีาร
ปรับตัวเพิม่ขึน้
ตวัชีว้ดั : มลูค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา :
1) เพิม่ประสิทธิภาพและการจดัการ
ฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์
และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรทีส่ าคัญ เพือ่สนับสนุนการ
สร้างมลูค่าและความมัน่คงอาหาร อาทิ
 ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ใหม้คีวาม
อดุมสมบูรณ์ การคุ้มครองทีดิ่นทางการ
เกษตร การจดัการน้ าเพือ่การเกษตร
และชุมชนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มลู
ทรัพยากรทางการเกษตร เพือ่น ามา
วางแผนการผลิตใหส้อดคล้องกบัขอ้มลู
สารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่
การบริหารจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม
อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัแผนที่
เกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก 
แผนงาน : พืน้ฐานด้านความสามารถ
ในการแขง่ขนั

21



กลยทุธท์ี ่2 ยกระดบัการจดัท าและบรหิารจดัการสารสนเทศการเกษตรเพ่ือเป็นศูนยก์ลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ #REF! #REF! #REF!

1. โครงการจดัท าสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการสินค้า
เกษตร

1 1 1 เร่ือง 3.8769 17.1089 79.7907 ศสส. /
 สศท. 1-12

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร 1 - - ระบบ 14.1532              -                  -   ศสส.

3. โครงการเตือนภัยเศรษฐกจิการเกษตร 2 1 4 เร่ือง 1.7949        1.1000        45.8086 

  - พัฒนาดัชนีเศรษฐกจิการเกษตรเชิงพืน้ที่

  - จดัท าระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกจิพืช
เศรษฐกจิหลักแบบอตัโนมัติ

- - 1 เร่ือง -                         -          16.7706 

  - พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพืน้ที่เพือ่วิเคราะห์ผลกระทบและ
เตือนภัยเศรษฐกจิการเกษตรจากภัยธรรมชาติแบบอตัโนมัติ

- - 1 เร่ือง -                         -          20.7650 

  - พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร - - 1 เร่ือง -                         -            3.0830 

  - โครงการพัฒนาเคร่ืองมือเพือ่วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
นโยบาย และมาตรการทางการเกษตร

- - 1 เร่ือง              -                -   5.1894

4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง - - 1 ระบบ -           -            10.5174 ศสส.

5. โครงการจดัการฐานข้อมูลด้านการเกษตร - - 3 ฐานข้อมูล -           -           9.7819 ศกช.
/สศท.1-12  - โครงการสร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์
- - 1 ฐาน

ข้อมูล
-           -           3.4500

  - โครงการจดัท าฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอตั
ลักษณ์ด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

- - 1 ฐาน
ข้อมูล

-            -            6.3319

6. โครงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีูมิสารสารเทศเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

- - 1 ระบบ              -                -   11.4525 ศสส.

7. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 3 3 - เร่ือง 11.4422 0.9000                -   ศสส./สวศ./ 
กนผ./สศท. 

ศกช./กนผ./ 
สศท. 1-12/

ศปศ.

ยทุธศาสตรช์าต ิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอ่ย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิม่ประสิทธิภาพและการจดัการทรัพยากรทางการเกษตรอนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากร
ทางการเกษตรที่ส าคัญเพือ่สนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงทางอาหาร เพือ่น ามาวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกบัข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่การบริหารจดัการ
พืน้ที่เกษตร อยา่งเหมาะสมสอดคล้อง กบัแผนที่เกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกจิ
ประเดน็การปฏิรปูที ่5. การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อยา่งยัง่ยนื
นโยบาลรฐับาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม และไม่กอ่ให้เกดิภาระทางการเงิน
การคลังของภาครัฐ
นโยบายรฐับาลเรง่ดว่น
4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา : 1) เพิม่ประสิทธิภาพและการ
จดัการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษา
ฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพือ่สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มี ความอดุมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดิน
ทางการเกษตร การจดัการน้ าเพือ่การเกษตรและชุมชน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตรเพือ่น ามาวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกบัข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร และน าไปสู่การบริหารจดัการพืน้ที่
เกษตรกรรม อยา่งหมาะสม สอดคล้องกบัแผนที่เกษตร
เพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก 
แผนงาน : ยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิม่ขึ้น
ตวัชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตรช์าต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏิรปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความ

มั่นคง/นโยบายรฐับาล

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

25632563 2564 2565
หน่วย
นับ

2564 2565
หน่วยงาน
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กลยทุธท์ี ่2 ยกระดบัการจดัท าและบรหิารจดัการสารสนเทศการเกษตรเพ่ือเป็นศูนยก์ลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ #REF! #REF! #REF!

ความสอดคล้องกับยทุธศาสตรช์าต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏิรปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความ

มั่นคง/นโยบายรฐับาล

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

25632563 2564 2565
หน่วย
นับ

2564 2565
หน่วยงาน

1.  โครงการจดัท าข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ - 9/1 - เร่ือง/ระบบ -            28.0859 -              ศสส.

 - จดัเกบ็ข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีต้ัง แปลงเกบ็เกีย่วผลผลิต (Crop 
Cutting)

- - - - -            -            -              

 - จดัท าสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการสินค้าเกษตรใน
ระดับจงัหวัด

- - - - -            -            -              

 - ส ารวจภาวะเศรษฐกจิสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร - - - - -            -            -              

 - พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security)

- - - - -            -            -              

1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลของรัฐ - 1 - ระบบ              -        41.5900                -   ศสส.

ยทุธศาสตรช์าต ิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนยอ่ย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกจิ
ประเดน็การปฏิรปูที ่5. การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อยา่งยัง่ยนื
นโยบาลรฐับาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม และไม่กอ่ให้เกดิภาระทางการเงิน
การคลังของภาครัฐ
นโยบายรฐับาลเรง่ดว่น
4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิม่ขึ้น
ตวัชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 1) เพิม่ประสิทธิภาพและการ
จดัการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษา
ฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพือ่สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มี ความอดุมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดิน
ทางการเกษตร การจดัการน้ าเพือ่การเกษตรและชุมชน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตรเพือ่น ามาวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกบัข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร และน าไปสู่การบริหารจดัการพืน้ที่
เกษตรกรรม อยา่งหมาะสม สอดคล้องกบัแผนที่เกษตร
เพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก 
แผนงาน ยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ยทุธศาสตรช์าต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนแม่บท 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนยอ่ย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แผนปฏิรปูประเทศดา้น 2 การบรหิารราชการแผ่นดนิ
ประเดน็ปฏิรปูที ่1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยช์ีวิตประชาชน
ประเดน็ปฏิรปูที ่2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกนักา้วสู่รัฐบาลดิ
จตัิล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อยา่งยัง่ยนื  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิม่ขึ้น
ตวัชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 1.การพัฒนากลไกการด าเนินงาน
ของภาครัฐ
แผนงาน : บูรณาการดิจทิัลภาครัฐ
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ความสอดคล้องกับยทุธศาสตรช์าต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏิรปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่12/แผนความ

มั่นคง/นโยบายรฐับาล

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

25632563 2564 2565
หน่วย
นับ

2564 2565
หน่วยงาน

1. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
 

- - 2 ระบบ -            -            116.6700      ศสส.

 - โครงการระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security)

- - 1 ระบบ -            -            44.0000

 - จดัท าศูนยส์ ารองระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ - - 1 ระบบ -            -            72.6700

1. โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 1,010         1,160         ราย 10.3189 9.7500 27.7520       ศสส. /สวศ./
สศท. 1-12

 - โครงการการเพิม่ศักยภาพเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) ผ่าน
ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- - 1,160         ราย -            -            20.7520

 - โครงการการศึกษาแนวทางลดความเหล่ือมล้ าในภาคเกษตร - - - - -            -            7.0000

ยทุธศาสตรช์าต ิ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกจิฐานราก
แผนยอ่ย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ
1)  เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กบักลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพือ่ยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิ 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกจิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม
ประเดน็การปฏิรปูที ่4 ส่งเสริม Smart famer และ Precision
นโยบายรฐับาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ ให้กบัเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญ
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากนิ แหล่ง
เงินทุน โครงสร้างพืน้ฐาน และปัจจยัการผลิตต่าง ๆ
นโยบายรฐับาลเรง่ดว่น
1. การแกไ้ขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย : ศักยภาพและขีด
ความสามารถของเศรษฐกจิฐานราก
เพิม่ขึ้น
ตวัชี้วัด : อตัราการเติบโตของ
รายได้ของกลุ่มประชากรกรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุดไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 15 ต่อปี

แนวทางการพัฒนา : 1.  เสริมสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะให้กบักลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพือ่ยกระดับสู่  
การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก

เป้าหมาย ป้องกนัและแกป้ัญหา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ตวัชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของส่วน
ราชการในสังกดั กษ.  ในการ
ป้องกนัและแกป้ัญหา ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

ยทุธศาสตรช์าต ิ ด้านความมั่นคง
แผนแม่บท 1 ประเด็นความมั่นคง
แผนยอ่ย การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2) ป้องกนัและแกป้ัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยทุธ์/ยทุธวิธีในการแกไ้ข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์  
แผนปฏิรปูประเทศดา้น 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเดน็ปฏิรปูที ่1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยช์ีวิตประชาชน และ 
ประเดน็ปฏิรปูที ่2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกนักา้วสู่รัฐบาลดิ
จตัิล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที ่10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
แผนที ่1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที ่11 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
นโยบายรฐับาลหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

แนวทางการพัฒนา : 1.การพัฒนากลไกการด าเนินงาน
ของภาครัฐ
แผนงาน ยทุธศาสตร์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 1 1 2 เร่ือง 1.5786 2.1226 5.7000

  - การขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - - 1 เร่ือง -             -            3.2000

  - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏใีหม่

- - 1 เร่ือง -             -            2.5000

กนผ./
ศปผ./
สวศ./

สศท. 1-12

ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 2. เกษตรปลอดภยั
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
5) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการ
ขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
แผนการปฏริปูประเทศด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประเด็นปฏริปูที่ 1 ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 2 ทรัพยากรดิน: 2.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรฐับาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

2564 2565

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ/แผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/

นโยบายรฐับาล

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน
2563 25632564 2565 หน่วยนับ

เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตร
ปลอดภยัมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 :  มูลค่าของสินค้า     
เกษตรปลอดภยัตามการปฏบิัติ    
ทางการเกษตรที่ดีและเกษตร
อินทรีย์  (เฉล่ียร้อยละ)
เป้าหมาย 2 : เกษตรกรได้รับ      
การพัฒนาสู่การผลิตตามการปฏบิัติ
ทางการเกษตรที่ดี 
ตัวชี้วัด 2 : จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน GAP/เกษตร
อินทรีย์ (ราย)

แนวทางการพัฒนา : 1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
 ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่
เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์
 เกษตรทฤษฎใีหม่ และวนเกษตรเป็นต้น 
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่มีการ
ปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้า
เกษตรและอาหาร และสร้างความ
ปลอดภยัและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2564 2565

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ/แผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/

นโยบายรฐับาล

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน
2563 25632564 2565 หน่วยนับ

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

1 1 1 เร่ือง 3.2000 2.5000 2.0000 ศปผ.

2. โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

- 7 - เร่ือง -             1.6500 -            สวศ.

3. โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของ
การน าผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
พลังงานทางเลือก

- - 2 เร่ือง - - 7.5344 สวศ.

แนวทางการพัฒนา : 2. บริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล
แผนงาน ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

เป้าหมาย: มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (ราย)

ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 3. เกษตรชีวภาพ
4) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย 
แผนย่อย 4 เกษตรแปรรูป
4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด
แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
6) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 
แผนการปฏริปูประเทศด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏริปูที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
- ข้อมูลของตลาด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรฐับาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.1 การพัฒนาระบบตลาด
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภณัฑ์ชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

26



กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2564 2565

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ/แผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/

นโยบายรฐับาล

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน
2563 25632564 2565 หน่วยนับ

1. โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสู่การ
พัฒนาการเกษตร

- - 2 เร่ือง -                          -   5.7400       สวศ./
สศท. 1-12

  - โครงการศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการ
เกษตร

- - 1 เร่ือง -             -            2.2000

  - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

- - 1 เร่ือง -             -            3.5400

ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 5 เกษตรอัจฉริยะ
   1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ การเกษตร 
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต
   2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร
   3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส้รางความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรฐับาลหลัก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
5.3.7 ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
นโยบายรฐับาลเรง่ด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏริปูประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏริปูที่ 4. ส่งเสริม Smart  famer และ  Precision farming

เป้าหมาย 1 : สินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 : จ านวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ปี 63) 
/ มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์
จากฟาร์มอัจฉริยะ (ร้อยละ) ปี 
(64-65)
เป้าหมาย 2 : ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : อัตราการขยายตัว      
ของผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม     
หรือแปลงอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 
(Precision agriculture) 
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2564 2565

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ/แผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/

นโยบายรฐับาล

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน
2563 25632564 2565 หน่วยนับ

1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การเกษตรและความมั่นคงอาหารในภมูิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก

- - 1 เร่ือง -             -            68.4230 กศป.

2. โครงการติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร

- - 1 เร่ือง               -   -            26.0800 ศปผ.

 1. โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ

1 1 1 เร่ือง 2.4782 2.4782 5.4971 ศปผ.

เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และ
รักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ
  เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความ
มั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การ
คุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ า
เพื่อการเกษตรและชุมชน  อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ยุทธศาสตรช์าติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท 3 ประเด็นการเกษตร
แผนย่อย 6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า ทรัพยากร
ดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและชุมชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบาลรฐับาลหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
ของภาครัฐ
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน
นโยบายรฐับาลเรง่ด่วน
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท 15. แผนแม่บทฯ ประเด็นพลังทางสังคม
แผนย่อย 1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ยุทธศาสตรช์าติ  ด้านความมั่นคง
แผนการปฏริปูประเทศ ด้าน 5 เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏริปูที่ 1 การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายรฐับาลหลัก 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ

เป้าหมาย : ชุมชนเป้าหมายทั่ว
ประเทศมีการจัดท าและขยายผล
โครงการในพระราชด าริ
ตัวชี้วัด : 
 - จ านวนประชาชนที่น้อมน า
โครงการในพระราชด าริไปปฏบิัติ
 - จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต 
 ที่ดีขึ้น
 - จ านวนโครงการและพื้นที่ที่มี    
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ

แนวทางการพัฒนา : 2 เพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง
สังคม
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2564 2565

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ/แผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/

นโยบายรฐับาล

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน
2563 25632564 2565 หน่วยนับ

1. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

1 1 1 เร่ือง 2.7160 5.5285 6.7968 ศปผ./
กนผ.

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ประกันภยัผลผลิตทางการเกษตร

- 1 - เร่ือง -             2.3610 -            สวศ.

3. โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อ
ให้บริการทางการเกษตรในชุมชน

- 1 - เร่ือง -             2.2840 -            สศท.1-12

ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท 16 ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนย่อย 2. การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
    1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่
ชุมชน
    3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุม
ทั้งประเทศ ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏรูิปที่ดินพื้นที่ป่า   เส่ือมโทรม และที่
สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 
แผนการปฏริปูประเทศ ด้าน 1 การเมือง  
แผนการปฏริปูประเทศ ด้าน 6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประเด็นปฏริปูที ่1: ทรัพยากรทางบก เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
แผนการปฏริปูประเทศ ด้าน 9 สังคม
ประเด็นการปฏริปูที ่4 : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปรับปรุง พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎระเบียบและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองฯ
แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายรฐับาลหลัก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน 
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย : กลุ่มประชากรภาค
เกษตรที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้
ของเกษตรกร (debt service ratio)
 (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 4. พัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากและการ
บริหารจัดการที่ดิน
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

2564 2565

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ/แผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริปูประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12/แผนความมั่นคง/

นโยบายรฐับาล

แผนปฏบิัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการ
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน
2563 25632564 2565 หน่วยนับ

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

- 2 - เร่ือง -             2.4782 -            สวศ.เป้าหมาย : การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของภาคเกษตรไทยลดลง
ตัวชี้วัด : จ านวนการจัดฝึกอบรม 
(คร้ัง) / ปริมาณก๊าซเรือนกระจก    
    ภาคเกษตร (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา : 5 การปรับตัวและ
ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ
แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรช์าติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ
  1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภยัธรรมชาติและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
แผนแม่บท 18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อย 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ สีเขียว
  3) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายรฐับาลหลัก 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
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กลยทุธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร #REF! #REF! #REF!

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามทุจริต

- 1 1 คร้ัง -          0.0300 0.0300 สลก.

2565

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่

 12/แผนความมัน่คง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั 
แนวทางการพัฒนา/

แผนงาน
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน
2565 หน่วยนับ2563 2564 2563 2564

ยทุธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ
แผนแม่บท 21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
แผนยอ่ย 1. การป้องกนัการทุจริตและประพฤติ มชิอบ
   1) ปรับ “ระบบ” เพือ่ลดจ านวนคดีทุจริต และประพฤติมชิอบใน
หน่วยงานภาครัฐ มุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอยา่ง
ต่อเนือ่ง
   2) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรทีเ่อือ้ต่อการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที ่
   3) ส่งเสริมการปฏบิัติหน้าทีข่องขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐใหม้ี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต สร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมชิอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย
นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิ
 นโยบายที ่9 เสริมสร้างความมัน่คงของชาติจากภยัการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนที ่1 การเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย์
แผนที ่11 การเสริมสร้างความมัน่คงของชาติจากภยัทุจริต 
นโยบายรัฐบาลหลกั
12. การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบและ
กระบวนการยติุธรรม
12.1 แกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ
นโยบายเร่งดว่น
8. การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบในวางราชการ

เป้าหมาย 1 : บุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มวีัฒนธรรม
และมพีฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต
ตวัชีว้ดั 1 :  ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA
เป้าหมาย 2 : คดีทุจริตและ
ประพฤติมชิอบลดลง
ตวัชีว้ดั 2 : จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน (จ านวนขอ้ร้องเรียน
เจา้หน้าทีภ่าครัฐทีถ่กูชี้มลูเร่ืองวินัย 
(ทุจริต))

แนวทางการพัฒนา : 2. 
การพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐ
แผนงาน พืน้ฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แขง่ขนั
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กลยทุธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร #REF! #REF! #REF!

2565

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บทฯ
/แผนการปฏริูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่

 12/แผนความมัน่คง/นโยบายรัฐบาล

แผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย / ตวัชีว้ดั 
แนวทางการพัฒนา/

แผนงาน
โครงการ

เป้าหมายงาน งบประมาณ (ลา้นบาท)

หน่วยงาน
2565 หน่วยนับ2563 2564 2563 2564

1. ค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ -      -      -      -       343.2832   342.4586       384.4335 สลก.

2. ผลผลิตบริหารจดัการส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร -      -      -      -       26.3334    63.0882        61.6899 

 - สนับสนุนการบริหารจดัการด้านเศรษฐกจิการเกษตร -      -      -      -       -          -          -              

 - โครงการสร้างเส้นทางความกา้วหน้าและสร้างสม
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย

-      -      -      -       -          -          -              

  - งานพัฒนาบุคลากรด้านการติดตามประเมนิผล -      -      -      -       -          -          -              

 - งานพัฒนาเทคนิคการติดตามประเมนิผล -      -      -      -       -          -          -              

 - งานพัฒนาระบบบริหารราชการ ไปสู่ระบบราชการ 4.0 -      -      -      -       -          -          -              

 - โครงการดึงดูดและสร้างคนดีคนเกง่ไว้ในองค์กร -      -      -      -       -          -          -              

 - โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ บุคลากรเพือ่รองรับการ
เปล่ียนแปลงด้านความรู้และเทคโนโลยี

-      -      -      -       -          -          -              

 - โครงการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอดุมการณ์ส าหรับ
การเป็นเจา้หน้าทีภ่าครัฐยคุใหม่

-      -      -      -       -          -          -              

 - โครงการศึกษาวิจยัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบการ
จดัท าขอ้มลูสารสนเทศการเกษตร ระดับภมูภิาคอาเซียน

-      -      -      -       -          -          -              

 - โครงการฝึกอบรมของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร -      -      -      -       -          -          -              

ยทุธศาสตร์ชาต ิ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ
แผนแม่บท 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอ่ย 5.การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
   1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนใน
ภาครัฐใหม้มีาตรฐานและเกดิผลในทางปฏบิัติได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
   2) เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเ้ป็นไป
ตามระบบคุณธรรมอยา่งแท้จริง 
   3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหม้คีวามรู้ความสามารถ
   4) สร้างผู้น าทางยทุธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
แผนปฏริูปประเทศดา้น 2 การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเดน็ปฏริูปที ่4 ก าลังคนภาครัฐมขีนาดทีเ่หมาะสมและมสีมรรถนะสูง
พร้อมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ
ประเดน็ปฏริูปที ่5 ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ามารถดึงดูด
สร้าง และรักษาคนดีคนเกง่ไว้ในภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12
ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมชิอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย
นโยบายรัฐบาลหลกั
11. การปฏรูิปการบริหารจดัการภาครัฐ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมภบิาลในการบริหารจดัการภาครัฐ

เป้าหมาย บุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ยดึค่านิยมในการท างาน
เพือ่เกษตรกร ยดึหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มจีติส านึก มี
ความสามารถสูง มุง่มัน่และเป็นมอื
อาชีพ
ตวัชีว้ดั
1) ร้อยละความผูกพันของขา้ราชการ
ในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทีม่ต่ีอองค์กร
2) สัดส่วนขา้ราชการทีก่ระท าผิด
กฎหมายลดลง

แนวทางการพัฒนา : 3. 
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ใหมเ่พือ่สร้างความพร้อม
เชิงกลยทุธ์ใหก้บัก าลังคน
ภาครัฐ 
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
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