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สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  

• วิสัยทัศน ์
ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 

 

• พันธกิจ 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 

2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
 

• ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

1) เกษตรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความม่ันคง 

  

- ตัวช้ีวัดที่ 1 : สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรป

เนื่องจากสาเหตุ IUU  

ร้อยละ 100 

- ตัวช้ีวัดที่ 2 : การใช้แรงงานในเรืองประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100 

2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้ร ับการพัฒนาศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการด้านเกษตร เพื ่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

  

- ตัวชี้วัดที ่1 : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  3 

- ตัวช้ีวัดที ่2 : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัว ร้อยละ  3 

3) ลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร   

- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  10 

4) เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างสมดุล   

- ตัวช้ีวัด : ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ  ครัวเรือน 810,145  
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• เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด 

ในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายการให้บริการ ดังนี้ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1) แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง 464.6258   กป.  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออก

หนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว 50,000 ราย 

  

ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนดร้อยละ 100 

  

2) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น 159.0685   สป.กษ. กข. 

ตส. กป. ปศ. 

พด. วก. กสก.  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัด

ชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

  

3) สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 29,713.6258   สป.กษ. กข. 

ตส. กป. ปศ. 

พด. วก. กสก. 

กสส. มม.  

ส.ป.ก. มกอช. 

สศก. กยท. 

อตก.  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

พ้ืนถิ่นเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

(GAP/เกษตรอินทรีย์) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 

  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10     

4) เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร 3,753.7165   ตส. กป. กสก. 

กสส.   ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 

ร้อยละ 86 

  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21   

5) สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 3,711.0505  สป.กษ. กข. ตส. 

กป. ปศ. พด. วก. 

กสก. กสส. มม. 

ส.ป.ก. มกอช. 

สศก. อตก.  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10  

  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน 62,000 ราย   
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร 54.6820  พด. กสก.  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินไม่น้อยกว่า 70,000 ไร่ 

  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่าย

เกษตรกรปลอดการเผา 16,800 ราย 

  

7) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 71,259.4959   ชป. กป. ปศ. 

พด. ฝล. 

กองทุนจัดรูป

ที่ดิน  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 176,968 ไร่   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการกักเก็บน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 

199.54 ล้านลูกบาศก์เมตร 

  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ได้รับการป้องกันระดับน้ำเค็ม 0.14 ล้านไร่   

ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ : พื ้นที ่ชลประทานเดิมที ่ได้รับการบริหารจัดการ 

25.40 ล้านไร่ 

  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 

    

วงเงินรวม 109,113.2650    
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายแผนแม่บท

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท
ย่อย

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

      16,038.8586

แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงานพ้ืนฐานด้าน

การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

180.7890ล้านบาท แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน

278.7011ล้านบาท แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

28.2756ล้านบาท แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

25.4075ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

16.40000ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

36.9888ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

   2,006.5219 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

13.4532ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

40.8519ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

51.5883ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง

448.2258ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือน

การแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

156.0685ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ
ระดับพ้ืนท่ี

แผนงานบูรณาการ

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับ

ภาค

178.7487ล้านบาท แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ีระดับภาค

74.7795ล้านบาท

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
กระทรวง

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ตามแผนแม่บทย่อย

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ประเด็นแผนแม่บท
ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

620.6943 32,485.0523

29.770.57

396.5265 2,360.0025 41.7288 66.2594620.6943 51.5883

0.04 0.06 0.050.57 0.36 2.16

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการ

ออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับต่างด้าว  50,000  ราย

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีร้อยละ 100

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัว

ของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

ขยายตัวร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของ

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตร

อินทรีย์) ร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของ

มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ 3

แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.ชายแดนใต้มีรายได้

เพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเน่ืองจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : การใช้แรงงานในเรืองประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3

เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง

ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความ

ม่ันคงในปัจจุบัน ดีข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 50

จ านวนเหตุรนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี

(กษ. สนับสนุนแนวทางด้านพัฒนา โดยสนับสนุนและส่ง

สังคมให้มีความย่ังยืน เพ่ือพร้อมต่อการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ ซ่ึงมีตัวช้ีวัดในระดับแผนคือ จชต. มีการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ)

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้า

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ขยายตัวร้อยละ 3

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร

ปลอดภัย ขยายตัวร้อยละ 3

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร

ชีวภาพขยายตัวร้อยละ 3

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปร

รูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 3

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ี

มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 

ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจน

ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี

มูลค่าเพ่ิมข้ึน

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี

มูลค่าเพ่ิมข้ึน

เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ี

มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ

เพ่ิมข้ึน

สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

ด้านท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(งบประมาณ 33,467.3423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.67 )

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน    2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.8 ภายในปี 2565

2. อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.2 ภายในปี 2565

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 แผนงานบุคลการภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   ***หมายเหตุ งบประมาณบุคลากรภาครัฐรวมไว้ท่ี แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ล้านบาท

3. การเกษตร

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธสาสตร์จัดสรร ผลสัมฤทธ์ิ เป้าหมายการให้บริการ และงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณรวม 109,113.2650 ล้านบาท)

ตัวช้ีวัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการท่ีผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3

ด้านท่ี 1 ด้านความม่ันคง 
(งบประมาณ 620.6943 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57)

ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ

1. ความม่ันคง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง เกษตรปลอดภัย

ดัชนีสันติภาพโลกอยู่อันดับ 1 ใน 75 ภายในปี 2565

เกษตรอัจฉริยะ

4
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 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายแผนแม่บท

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท
ย่อย

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ
ระดับพ้ืนท่ี

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
กระทรวง

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ตามแผนแม่บทย่อย

ร้อยละ

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ประเด็นแผนแม่บท

ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์

 งบประมาณบุคลากรภาครัฐรวม

ไว้ท่ี แผนแม่บทย่อยการพัฒนา

ระบบนิเวศการเกษตร

   16,038.8586 ล้านบาท แผนงานบุคลการภาครัฐด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน

    2,709.8638ล้านบาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

     5,023.5788 ล้านบาท แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

    1,020.8638ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

     4,611.2107 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้

จากการท่องเท่ียว

3.8600ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน

คมนาคมและโลจิสติกส์

59.3693ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่

สากล

22.9889ล้านบาท  แผนงานบูรณาการพัฒนา

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

34.0375ล้านบาท

แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ีระดับภาค

164.5711ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

0.00 0.05 0.02 0.03

27.10 0.004

59.36933.8600 34.037522.988932,485.0523

29.77

3.860029,568.9468 59.3693 22.9889 34.0375

0.05 0.02 0.03

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร

ต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร

ต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ1และ2ร้อยละ 86

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 21

เพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์

ขยายตัวร้อยละ 3

ตัวช้ีวัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการท่ีผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ตัวช้ีวัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์

ขยายตัวร้อยละ 3

ตัวช้ีวัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการท่ีผลิตได้

ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย

เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร

ต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ1และ2ร้อย

ละ 86

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 21

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี

การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม

เกษตรกร) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน

รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศลดลง

การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทย

เพ่ิมข้ึน

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10 

ในปี 2565

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 12

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อต้ังวิสาหกิจเร่ิมต้น

ขยายตัวร้อยละ 10 ในปี 2565

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขยายตัวร้อยละ 3.0

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 10

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ท่ีข้ึน

ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข้งในระดับมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน สหกณืมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 90 

วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 25

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 ในปี 2565

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมดขยายตัวเฉล่ียอย่างน้อยร้อยละ 5

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

สร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเกษตร

ตัวช้ีวัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการท่ี

ผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.8 ภายในปี 2565

2. อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.2 ภายในปี 2565

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน    

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน

3. การเกษตร

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของประเทศดีข้ึน

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน

5. การท่องเท่ียว 7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ด้านท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(งบประมาณ 33,467.3423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.67 )

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธสาสตร์จัดสรร ผลสัมฤทธ์ิ เป้าหมายการให้บริการ และงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณรวม 109,113.2650 ล้านบาท)

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองหลักและ

เมืองรอง สัดส่วน 80:20 ภายในปี 2565

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อันดับท่ี 45 ภายในปี 2565

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี

ประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายแผนแม่บท

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท
ย่อย

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ
ระดับพ้ืนท่ี

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
กระทรวง

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ตามแผนแม่บทย่อย

ร้อยละ

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ประเด็นแผนแม่บท

ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

131.932ล้านบาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

165.1038ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม

216.55 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม

645.4843ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม

    1,502.8232 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม

     280.0000 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

     993.4670ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนา

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน

ราก

      637.7245 ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1.65 1.75

862.0343

0.79

1.65 1.17 0.58

1,799.8590 1,911.1915

645.4843 1,799.8590 637.7245

0.59

1,273.4670216.55

0.20

ตัวช้ีวัด : เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดท่ีดินท ากิน 62,000 ราย

สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร

รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากร

ร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15

 ต่อปี

2. อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ

 นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของ

ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการท่ีสร้างมูลค่า เพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัย

ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 4.30 คะแนน ภายในปี 2565

1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ การเสริมสร้างทุนทางสังคม การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไลท่ีส่งเสริมการพัมนาเศรษฐกิจฐานราก2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้
พ้ืนฐาน

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 

ด้านทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม

สูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม

มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ

ฐานรากเพ่ิมข้ึน

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตัวช้ีวัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการท่ีผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 3

สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 1.5

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP อย่างน้อยร้อยละ 

30 ของปีฐาน

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเน่ือง

15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจฐานราก

มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม 

เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10

ด้านท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(งบประมาณ 33,467.3423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.67 )

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธสาสตร์จัดสรร ผลสัมฤทธ์ิ เป้าหมายการให้บริการ และงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณรวม 109,113.2650 ล้านบาท)

ด้านท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(งบประมาณ 3,711.0505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.40)
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ประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายแผนแม่บท

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท
ย่อย

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ
ระดับพ้ืนท่ี

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
กระทรวง

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ตามแผนแม่บทย่อย

ร้อยละ

งบประมาณ (ล้านบาท)

 ประเด็นแผนแม่บท

ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6654.8148 ลบ.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

4826.4564 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต

อย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

    32.9664 ล้านบาท แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

11220.0676 ลบ.

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ

และส่ิงแวดล้อม

        54.6820 ล้านบาท แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

    11,042.5881ล้านบาท แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 29985.2727 ลบ. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

5.7095ล้านบาท

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 7491.6204 ลบ.

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท                                            60,178.2319 ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท87.6484 71,226.5295

0.08

0.010.05 0.03 10.12 55.15

65.28

54.6820 32.9664

ด้านท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
(งบประมาณ 71,314.1779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.36)

1. ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมข้ึน  2. ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมข้ึน ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า

1. ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ ระดับ 2 (60 คะแนน)

2. ระดับความม่ันคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการใช้น้ า ตามแต่ละด้านเพ่ิม 3 เท่า จากค่าเฉล่ียปัจจุบันปี 2561 ภายในปี 2565

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างย่ังยืน

18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

อันดับของประเทศด้านความย่ังยืนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรก

ของโลก ภายในปี 2565

การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 70 คะแนน

ลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร

ตัวช้ีวัด : ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ า 812,564 ครัวเรือน

สัดส่วนพ้ืนท่ีล าน้ าท่ีได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนท่ี

เป้าหมาย) ล าน้ าสายหลักใน 25 ลุ่มน้ า ความส าเร็จ

ร้อยละ 20

แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศ

และทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานมากข้ึน

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรท้ังระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล

การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงด้านน้ าของประเทศ

ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ 4.2)

เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการน้ าภาคเกษตรอย่างสมดุล

เพ่ิมผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมระดับสากล

5.709511,042.5881

คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานประเทศไทยร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ท้ังหมด

ดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ า (ระดับ 3)

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพ้ืนท่ีหยุดเผาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อย

กว่า 70,000 ไร่

2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกร

ปลอดเผา 16,800 ราย

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 176,968 ไร่    2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ า/ปริมาตรน้ าต้นทุนเพ่ิมข้ึน 199.54 ล้านลูกบาศก์เมตร

3. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีได้รับการป้องกันน้ าเค็ม 0.14 ล้านไร่    4. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีชลประทานเดิมท่ีได้รับการบริหารจัดการ 25.40 ล้านไร่  5. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ: พ้ืนท่ีประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

19. การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ

คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับ

มาตรฐานของประเทศไทย

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ าเพ่ิมข้ึน

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ท่ัวประเทศ

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธสาสตร์จัดสรร ผลสัมฤทธ์ิ เป้าหมายการให้บริการ และงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณรวม 109,113.2650 ล้านบาท) 7



 

• งบประมาณผูกพันข้ามปี 

หน่วยงาน/รายการ งบประมาณปี 2563 
(ล้านบาท) 

1) สป.กษ. (ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 5 แห่ง ค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการในต่างประเทศ 16 ราย)  

44.2360 

2) กข. (ค่าก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.ชัยภูมิ) 21.3840 

3) ชป. (ก่อสร้างระบบชลประทาน) 9,374.1305 

4) ตส. (ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 24 คัน) 7.1006 

5) กป. (ก ่อสร ้างอาคารปฏิบ ัต ิการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ  

1 แห่ง, ระบบบำบัดน้ำอ่างหยก 1 แห่ง) 

235.7160 

6) ฝล. (เครื ่องบินขนาดกลาง (3 ลำ),ระบบติดตามอากาศยาน (1ระบบ), เรดาร์

ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (1 ชุด),ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบ

เคลื่อนที่ (5ชุด),เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) 1 ลำ, 

เครื่องเฮลิคอปเตอร ์(จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) 1 ลำ, เครื่องตรวจอากาศ

ชั้นบนแบบคลื่นสั้น แบบชนิด Portable (2 ชุด), เครื่องตรวจอากาศชั้นบน 

ชนิดทำงานอัตโนมัติ แบบ Portable (2ชุด)และก่อสร้างอาคารสำนักงาน 

(1แห่ง) 

733.4365 

7) กสส. (ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน) 11.1428 

8) ส.ป.ก. (ค่าเช่ารถยนต์ 24 คัน (รถนั่งส่วนกลาง 6 คนั รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน)) 3.3372 

10) มกอช. (ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน) 1.6038 

11) สวพส. (ค่าเช่ารถยนต์ 24 คัน) 2.8719 

12) พกฉ. (ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 หลัง) 

15.5000 

รวม 10,450.4593 
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หน่วยงาน หน่วยงาน 

• โครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

ส่วนราชการ 

108,074.1976 ล้านบาท 

รัฐวิสาหกิจ 

104.0674 ล้านบาท 

กองทุน 

935.0000 ล้านบาท 

กลุ่มอำนวยการ 

3,175.6464 ล้านบาท 

กลุ่มพัฒนาการผลิต 

17,445.6379 ล้านบาท 

กลุ่มบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต 

76,973.6514 ล้านบาท 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรและระบบสหกรณ์ 

10,479.2619 ล้านบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

109,113.2650 ล้านบาท 

สป.กษ. 1,324.5423 ลบ. 
มกอช.    267.7799 ลบ. 
สศก.      638.1295 ลบ. 
สวพส.    516.0589 ลบ. 
พกฉ.      212.5858 ลบ. 
สวก.      216.5500 ลบ. 
 

กป. 4,405.9003 ลบ. 
ปศ. 6,147.9682 ลบ. 
วก. 3,219.8746 ลบ. 
กข. 3,024.7546 ลบ. 
มม.   647.1402 ลบ. 

หน่วยงาน 

ชป. 68,242.5643 ลบ. 
พด.   4,888.9345 ลบ. 
ส.ป.ก. 1,805.3905 ลบ. 
ฝล.    2,036.7621 ลบ. 
 

หน่วยงาน 

ตส.   1,340.7359 ลบ. 
กสก. 6,013.4794 ลบ. 
กสส. 3,125.0466 ลบ. 

หน่วยงาน 

กยท.    80.0000 ลบ. 
อตก.    24.0674 ลบ. 
 

หน่วยงาน 

กองทุนจัดรูปที่ดิน 935.0000 ลบ. 
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• งบประมาณในภาพรวม 

ในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

จำนวน 109,113.2650 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 2,259.7052 คิดเป็นร้อยละ 2.03 แยกเป็น 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 หน่วยงาน (รวมองค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จำนวน 108,074.1976 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.05 รัฐวิสาหกิจในสังกัด 3 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรรวมงบประมาณ 

จำนวน 104.0674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 และกองทุนในความกำกับดูแล 1 หน่วยงาน ได้ร ับจัดสรร

งบประมาณ จำนวน 935.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 
 
ตารางที่ 1 งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปรียบเทียบปี 2562 – 2563  

 
  

หน่วยล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม-ลด จากปี 2562 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1) ส่วนราชการ  

(รวมองค์การมหาชน) 

18 หน่วยงาน 

108,606.9008  97.51 108,074.1976   99.05  -532.7032  -0.49 

2) รัฐวิสาหกิจ  

2 หน่วยงาน 

876.0694  0.79  104.0674  0.10  -772.0020 -88.12 

3) กองทุน  

1 หน่วยงาน 

 1,890.0000  1.70 935.0000  0.85  -955.0000 -50.53 

รวมงบประมาณ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

111,372.9702  100.00 109,113.2650  100.00  -2,259.7052 -2.03 

 

1. งบประมาณส่วนราชการ 
 

ส่วนราชการในสังกัด 18 หน่วยงาน (รวมองค์การมหาชน) ได้ร ับจัดสรรงบประมาณปี 2563  

รวม  108,074.19760 ล ้ านบาท ลดลงจากป ี ก ่ อน  532.7032  ล ้ านบาท หร ื อลดลงร ้ อยละ  0.49  

โดยม ีหน ่วยงานได ้ร ับงบค ่อนข ้างส ูง ค ือ กรมชลประทาน ได ้ร ับส ูงส ุด 68,242.5643 ล ้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 62.54 รองลงมาได้แก่กรมปศุสัตว์ ได้รับ 6,147.9682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 และ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ 6,013.4794 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.51 
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1.1 งบประมาณรายหน่วยงาน 
ตารางที่ 2  งบประมาณของส่วนราชการ + องค์การมหาชน ปี 2562 – 2563  

(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

ส่วนราชการ+องค์การมหาชน 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49 

  100 100     
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 1,361.2761 1,324.5423 -36.7338 -2.70 

               1.25              1.23      

2. กรมการข้าว 3,091.3031 3,024.7546 -66.5485 -2.15 

  2.85 2.80     

3. กรมชลประทาน 66,472.1897 68,242.5643 1,770.3746 2.66 

  61.20 63.14     

4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 1,354.4231 1,340.7359 -13.6872 -1.01 

               1.25              1.24      

5. กรมประมง 4,093.6533 4,405.9003 312.2470 7.63 

               3.77              4.08      

6. กรมปศุสตัว์ 6,203.2209 6,147.9682 -55.2527 -0.89 

               5.71              5.69      

7. กรมพัฒนาท่ีดิน 5,678.6956 4,888.9345 -789.7611 -13.91 

               5.23              4.52      

8. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,224.4244 2,036.7621 -187.6623 -8.44 

               2.05              1.88      

9. กรมวิชาการเกษตร 4,102.8328 3,219.8746 -882.9582 -21.52 

               3.78              2.98      

10. กรมส่งเสริมการเกษตร 6,317.4940 6,013.4794 -304.0146 -4.81 

               5.82              5.56      

11. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 3,042.6877 3,125.0466 82.3589 2.71 

               2.80              2.89      

12. กรมหม่อนไหม 708.2784 647.1402 -61.1382 -8.63 

               0.65              0.60      

13. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 1,923.0212 1,805.3905 -117.6307 -6.12 

               1.77              1.67      
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หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ 283.7112 267.7799 -15.9313 -5.62 

               0.26              0.25      

15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 642.7178 638.1295 -4.5883 -0.71 

               0.59              0.59      

16. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน) 546.4516 516.0589 -30.3927 -5.56 

               0.50              0.48      

17. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ    163.7156 212.5858 -584.9628 -2.698 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)              0.15              0.20  

18. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43 

               0.37              0.20      

 

1.2 งบประมาณตามลักษณะเศรษฐกิจ 
งบประมาณส่วนราชการ + องค์การมหาชน 108,074.1976 ล้านบาท จำแนกตามลักษณะ

เศรษฐกิจเป็นรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ ดังนี้  

(1) รายจ่ายลงทุน 67,339.4127 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,403.3335 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 2.13 

(2) รายจ่ายประจำ 40,734.7849 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,936.0367 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 2.70  

ตารางที่ 3  งบประมาณส่วนราชการ+องค์การมหาชน ตามรายจ่ายลงทุน–รายจ่ายประจำ ปี 2562 - 2563  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

1) รายจ่ายลงทุน 65,936.0792 67,339.4127 1,403.3335 2.13 

             60.71             62.31  

2) รายจ่ายประจำ 42,670.8216 40,734.7849 -1,936.0367 -2.70 

             39.29             37.69  

รวมงบประมาณส่วนราชการ+องค์การมหาชน 108,606.9008 108,074.1976 -532.70 -0.49 

  100 100     
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แผนภูมิ 1  งบประมาณส่วนราชการ+องค์การมหาชนตามรายจ่ายลงทุน-รายจ่ายประจำ ปี 2562 – 2563 

 
 

1.3 งบประมาณตามงบรายจ่าย 
งบประมาณส่วนราชการ + องค์การมหาชน 108,074.1976 ล้านบาท จำแนกตามงบรายจ่าย  

แยกเป็น งบบุคลากรร้อยละ 22.86 งบดำเนินงานร้อยละ 11.96 งบลงทุนร้อยละ 62.00 งบเงินอุดหนุน 

ร้อยละ 2.42 และงบรายจ่ายอ่ืนร้อยละ 0.77 

ตารางที่ 4  งบประมาณของส่วนราชการ+องค์การมหาชน ตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย ปี 2562 – 2563 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบรายจ่าย ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

  (สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

1) ส่วนราชการ + องค์การมหาชน 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49 

  100 100     

(1) งบบุคลากร 24,739.8179 24,706.3301 -33.4878 -0.14 

  22.78 22.86     

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 18,094.3740 17,715.1962 -379.1778 97.90 

  73.14 71.70     

- หมวดค่าจ้างช่ัวคราวและค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 

6,645.4439 6,991.1339 345.6900 5.20 

26.86 28.30     

(2) งบดำเนินงาน 14,605.0700 12,922.1215 -1,682.9485 -11.52 

  13.45 11.96     

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 13,184.3472 11,480.9461 -1,703.4011 -12.92 

            90.27       88.85      
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งบรายจ่าย ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

  (สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 
- หมวดค่าสาธารณปูโภค 1,420.7228 1,441.1754 20.4526 1.44 

  9.73  11.15      

(3) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง) 

65,676.5139 67,002.5775 1,326.0636 2.02 

60.47  61.99    

- ภาระผูกพัน (สญัญา + ม. 23)  11,697.30 10,450.4593     

- ไม่ผูกพัน 53,979.22 56,552.1182     

(4) งบเงินอุดหนนุ 2,580.2655 2,610.6291 30.3636 1.18 

          2.38      2.42      

(5) งบรายจา่ยอื่น 1,005.2335 832.5394 -172.6941 -17.18 

        0.93       0.77      

 

แผนภูมิ 2 งบประมาณของส่วนราชการ+องค์การมหาชนตามงบรายจ่าย ปี 2563 
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2. งบประมาณรัฐวิสาหกจิ 
 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดมี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย  องค์การตลาดเพื ่อเกษตรกร   

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และองค์การสะพานปลา 

ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  2  หน่วยงาน คือ  การยางแห่งประเทศไทย  และองค์การตลาดเพ่ือ

เกษตรกร วงเงินงบประมาณรวม 104.0674 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 772.0020 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88.12 

 

2.1 งบประมาณรายหน่วยงาน 
ตารางที่ 5  งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 – 2563  

(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

รวมรัฐวิสาหกิจ 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12 
  100 100     
1. การยางแห่งประเทศไทย 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67 

  17.12  76.87      

2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 632.3157 24.0674 -608.2483 -96.19 

  72.18 23.13     

3. องค์การสะพานปลา 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00 

  10.70 0.00     

 
2.2 งบประมาณตามลักษณะเศรษฐกิจ 

งบประมาณรัฐวิสาหกิจ 104.0674 ล้านบาท จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจเป็นรายจ่ายลงทุนและ

รายจ่ายประจำ ดังนี้  

(1) รายจ ่ายลงทุน  0.0000 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 93.7537 ล ้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 100 

(2) รายจ่ายประจำ 104.0674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 678.2483 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 86.70  
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ตารางที่ 6  งบประมาณรัฐวิสาหกิจตามรายจ่ายลงทุน–รายจ่ายประจำ ปี 2562 - 2563  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

1) รายจ่ายลงทุน 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00 

  10.70 0.00 

2) รายจ่ายประจำ 782.3157 104.0674 -678.2483 -86.70 

  89.30 100.00 

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12 

  100 100     

 

2.3 งบประมาณตามงบรายจ่าย 
งบประมาณรัฐวิสาหกิจ 104.0674 ล้านบาท จำแนกตามงบรายจ่าย แยกเป็น งบบุคลากร 

ร้อยละ 15.60 งบเงินอุดหนุนร้อยละ 76.87 และงบรายจ่ายอ่ืนร้อยละ 7.53 

ตารางที่ 7 งบประมาณของรัฐวิสาหกิจตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย ปี 2562 – 2563 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบรายจ่าย ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

  (สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

1) งบบุคลากร 15.6100 16.2344 0.6244 4.00 

  1.78 15.60     

2) งบเงินอุดหนุน 763.3920 80.0000 -683.3920 -89.52 

  87.14 76.87     

3) งบรายจ่ายอื่น 97.06740 7.833 -89.2344 -91.93 

  11.08 7.53     

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12 

  100 100     
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3. งบประมาณกองทุน 
 

การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเกี่ยวข้องกับกองทุนที่สำคัญหลายกองทุน อาทิ 

กองทุนหมุนเวียนเพื ่อการกู ้ยืมแก่เกษตรกรและผู ้ยากจน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนจัดรูปที่ดิน  

กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ปี 2563 มีกองทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 กองทุน คือ กองทุนจัดรูปที่ดิน วงเงิน 935.0000 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2562 จำนวน 955.0000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.53 

 

3.1 งบประมาณรายหน่วยงาน 
ตารางที่ 8  งบประมาณของกองทุน ปี 2562 – 2563  

(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

รวมงบประมาณกองทุน 1,890.0000 935.0000 -955.0000 -50.53 
  100 100     
1. กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร

และผู้ยากจน  

400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00 

         21.16  0.00     

2. กองทุนจัดรูปที่ดิน  935.0000 935.0000 0.0000 0.00 

  49.47 100.00     

3. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศ (FTA)  

50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00 

2.65 0.00     

4. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00 

  26.72 0.00     

 
2.2 งบประมาณตามลักษณะเศรษฐกิจ 

งบประมาณกองทุน 935.0000 ล้านบาท จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจเป็นรายจ่ายลงทุนและ

รายจ่ายประจำ ดังนี้  

(1) รายจ่ายลงทุน 935.0000 ล้านบาท เท่ากับปี 2562 

(2) รายจ่ายประจำ 0.0000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 955.0000 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 100  

 

 

17



 

ตารางที่ 9  งบประมาณกองทุนตามรายจ่ายลงทุน–รายจ่ายประจำ ปี 2562 – 2563  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม – ลด 

(สัดส่วน) (สัดส่วน) จำนวน % 

1) รายจ่ายลงทุน 935.0000 935.0000 0.0000 0.00 

  49.47 100.00 

2) รายจ่ายประจำ 955.0000 0.0000 -955.0000 -100.00 

  50.53 0.00 

รวมงบประมาณกองทุน 1,890.0000 935.0000 -955.0000 -50.53 

  100 100     

 

3.3 งบประมาณตามงบรายจ่าย 
งบประมาณกองทุน 935.0000 ล้านบาท เป็นงบรายจ่ายอ่ืนทั้งหมด 

 

4. งบประมาณแยกตามกลุ่มงบประมาณ  
สำนักงบประมาณแยกงบประมาณออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มงบกลาง 2) กลุ่มงบประมาณ

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 4) กลุ่มงบประมาณ

รายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 5) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) 6) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหาร

จัดการหนี้ภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก่ียวข้อง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 

2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 

4) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นท่ี (Area) ดังนี้ 

ตารางที่ 10 งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แยกตามกลุ่มงบประมาณ ปี 2562 – 2563  
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

กลุ่ม 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/ลดจากปี 2562 

(สัดส่วน) (สัดส่วน)  จำนวน ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 111,372.9702 109,113.2650 -2,259.7052 -2.03 

  100 100     

1. กลุ่มงบกลาง 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 

  0.00 0.00     

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,478.6557 25,535.4692 56.8135 0.22 

  22.88 23.40     
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กลุ่ม 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/ลดจากปี 2562 

(สัดส่วน) (สัดส่วน)  จำนวน ร้อยละ 

  - งบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน 25,478.6557 25,535.4692 56.8135 0.22 

  100.00 100.00     

  - งบกลาง (แผนงานบุคลากรภาครัฐ 5 

รายการ)  

0.0000 0.0000 0.0000 0.00 

0.00 0.00     

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/
หน่วยงาน (Function)  

37,264.4076 32,667.3081 -4,597.0995 -12.34 
33.46 29.94     

  - แผนงานพื้นฐาน 12,443.3792 11,549.1760 -894.2032 -7.19 

  33.39 35.35     

  - แผนงานยุทธศาสตร์ 24,821.0284 21,118.1321 -3,702.8963 -14.92 

  66.61 64.65     

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(Agenda)  

40,834.7495 42,995.7680 2,161.0185 5.29 

36.66 39.40     

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) 7,795.1574 7,914.7197 119.5623 1.53 

  7.00 7.25     

  - แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับ

ภาค  

7,795.1574 7,914.7197 119.5623 1.53 

100.00 100.00     

6. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้
ภาครัฐ  

0.0000 0.0000 0.0000 0.00 
0.00 0.00     
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• แผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563 ดังนี ้

งบประมาณ : หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน 
รวมงบประมาณ 109,113.2650  

❖ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 620.6943  
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง 
620.6943  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจาก

สาเหตุ IUU ร้อยละ 100 

  

- ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้แรงงานในเรืองประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 100   

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง 464.6258  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำ

เรือสำหรับต่างด้าว 50,000 ราย 

  

- ตัวชี ้ว ัดที ่ 2 : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที ่กฎหมายกำหนด 

ร้อยละ 100 

  

แผนงานงบประมาณ 464.6258  
1. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 16.4000   

1.1 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  
โดยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจในการส่งออกสินค้า

ประมงไปยังสหภาพยุโรป ด้วยการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่ า งด้ าว  

เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  50,000 ราย ตรวจร่วมการใช้แรงงานใน

เรือประมง กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่เช่น กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการฯ  

กรมเจ้าท่า DSI ฯลฯ จำนวน 144 ครั้ง 

16.4000 กป. 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 448.2258   

2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดย 448.2258 กป. 

 - การออกใบอนุญาตและจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประมงและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 50,000 ฉบับ  
 กป. 

 - เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  

ด้วยการ พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำ

ประมงในน่านน้ำไทย นอกน่านน้ำ ทั ้งเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ  และเพิ่ม

ความสามารถในการตรวจการประมงผิดกฎหมายในทะเล พร้อมท้ังส่งเสริมการปฏิบัติการ

ใช้แรงงานท่ีดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 21 ชุมชน 250,000 ครั้ง 

 กป. 

 - จัดตั้งเครือข่ายระหว่างประเทศในการติดตาม เฝ้าระวัง การทำประมงผิด

กฎหมาย รวมถึงการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเจจากับประเทศต่างๆ 10 ครั้ง 

 

 

 

 กป. 
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รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้

เพ่ิมขึ้น 

156.0685  

ตัวชี้วัดที่ 1 : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

  

แผนงานงบประมาณ 156.0685  
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้

ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน  

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับ

ภาคอื่น ๆ โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก  

156.0685 
 

กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทางด้านการพัฒนา โดยพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

แก่เกษตรกร 36,230 ราย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนความรู้/เทคโนโลยี/ปัจจัยการผลิต

การเกษตร การแปรรูป การตลาด และติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหาทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์

การจัดตั้งธนาคารแพะและส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มการให้

อาหาร ดูแลสุขภาพสัตว์ ผสมพันธุ์แพะและการผสมเทียม การสร้างแปลงเกษตรต้นแบบ 

เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 9,000 ราย และ

ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 12,666 ไร่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตร 

156.0685 สป.กษ. กข. ตส. 

กป. ปศ. พด. 

วก. กสก. 

❖ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 33,467.3423  
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความ

เข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการด้านเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

33,467.3423  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3   

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเกษตร 

29,713.6258  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการขยายตัวของมลูคา่สนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3   

- ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตร

อินทรีย์) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

  

- ตัวชี้วัดที่ 3 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3   

- ตัวชี้วัดที่ 4 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลติภัณฑ์เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 3 
  

- ตัวชี้วัดที่ 5 : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3   

- ตัวชี้วัดที่ 6 : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10   

แผนงานงบประมาณ 29,713.6258  
1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อกระจายการท่องเที่ยวในมิติ

พื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

3.8600 
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รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน 
ประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลาย 

ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความ

ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยว

ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลัก  
กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทางท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 77 แห่ง ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถี

เกษตร พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยววิถีเกษตร สร้างเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวระดับชุมชนและระดับเขต และมีการประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง 

(Route trip) การท่องเที่ยววิถีเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถี

เกษตร 

3.8600 กสก. 

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนา

พื ้นที ่ ให ้ม ีระบบโครงสร ้างพื ้นฐานด้านคมนาคม  ส ังคม ส ิ ่งแวดล้อม การศึกษา  

เพิ ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร และปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอกฎหมายและ

กฎระเบียบใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานาชาติมาลงทุน

ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย 

นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน ป้องกัน  

เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ พัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ตลอดจน

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม

ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลมาใช้อำนวย

ความสะดวกในการพัฒนาพื้นที่ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพหลัก  

34.0375 
 

กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการ
ขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่ โดยการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทยและอำนวย

ความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

ด้วยการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของด่านตรวจสัตว์น้ำปศุสัตว์ พืช พร้อมจัดหา

ครุภัณฑ์ สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีประจำ 

34.0375 กป. ปศ. วก.  

 

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทย

มีระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ และ

นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีสำนักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพหลัก  
 

59.3693 
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กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทาง    

3.1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ 

57.0108  

 - พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เพื่อให้หน่วยงาน

สามารถให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G 

18.8664 กป. 

 - ออกแบบพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตัวแทนผู้ประกอบการขอ

ใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนำเข้า - ส่งออก นำผ่าน โลจิสติกส์ด้านพืช ผลผลิต

พืชแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่ือมโยง ณ จุดเดียว แบบ B2G 1 ระบบ 

8.7110 วก 

 - พัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออก ควบคุม

สารเคมี และวัตถุอันตราย การให้บริการด้านการตรวจสอบรับรองโรงงาน และการออก

ใบรับรองสินค้าปศุสัตว์ 2 ระบบ 

22.5694 ปศ. 

 - พัฒนาระบบ TAS License และการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจร่วมและตรวจ

ปล่อยสินค้าเกษตร 1 ระบบ 

6.8640 มกอช. 

3.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และ
คุณภาพบุคลากร วิจ ัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  พัฒนาข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผล) ด้วยการศึกษาการจัดทำต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร 1 เรื่อง และเตรียมการ

จัดทำแผนพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี ..... 1 เรื่อง 

2.3585 สศก. 

4. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน

เชิงพื้นที่ในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้

กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนในทุก

พื้นที่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่

มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก 

423.0993 
 

กษ. ร่วมดำเนินการ   

 4.1 ภาคใต้ 139.5398 
 

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร  139.5398  

 - การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

(GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้ โดยการขึ้นทะเบียนและตรวจรับรองระบบข้าว GI 

สังข์หยดเมืองพัทลุง ส่งเสริมการกำจัดวัชพืช ด้วยวิธีล่อหญ้า 5,000 ไร่ ให้กลุ่มเกษตรกร 40 กลุ่ม

พัฒนาคุณภาพดินพื้นท่ีปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้ 4,000 ไร่ เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร

จัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร  

75 แห่ง 

13.4739 กข. ตส. พด.  

 - การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว โดยการ

ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการพัฒนาคุณภาพแก่เกษตรกร 700 ราย 

พัฒนาคุณภาพดิน 100 ไร่ ถ่ายทอดและสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช 120 ราย 

5.7997 กสก. พด. วก. 
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 - การพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการสง่ออก (ทุเรียน/ มังคุด) โดยการ

โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนา

ศูนย์คัดแยกผลไมชุ้มชนให้เป็นที่รวบรวมผลผลติแก่เกษตรกร 330 ราย พัฒนาคุณภาพดิน 40 ไร่  

6.8487 กสก. พด. 

 - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 100 ราย 

พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ 8,000 ไร่  
10.3000 ปศ. พด. 

 - การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา/สวนปาล์มน้ำมัน 330 ราย 3.3925 กสก. วก. 

 - การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ 3,000 ไร่ 40.9800 พด 

 - การนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 1,000 ราย 7.8400 พด. 

 - การกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ (ตอนล่าง1) 3,500 ราย 6.6000 พด. 

 - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ 3,000 ไร่  44.3050 พด. 

4.2 ภาคใต้ชายแดน  37.9101  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร  37.9101  

 - การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้า : มะพร้าวแกง) โดยจัดทำ

แปลงเรียนรู ้การจัดการมะพร้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต การถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุน

เทคโนโลยีให้ผลิตได้คุณภาพดี 300 ราย ถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการ

กำจัดศัตรูพืช 75 ราย 

5.4350 กสก. วก. 

 - การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของภาคใต้ชายแดน (สินค้าไม้ผล : 

ทุเรียน มังคุด ลองกอง) โดยการพัฒนาความรู้ในการผลิตไม้ผลครบวงจร พัฒนาคุณภาพ

และพัฒนาศูนย์คัดแยกให้เป็นที่รวบรวมผลผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

เพิ่มช่องทางตลาดแก่เกษตรกร 90 ราย 

12.1200 กสก. 

 - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดย

พัฒนาคุณภาพดิน 2,000ไร่ 
8.3651 พด. 

 - การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่สวนยาง โดยพัฒนาคุณภาพดิน 1,000 ไร ่ 1.9900 พด. 

 - การพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชผสมผสาน โดยพัฒนาคุณภาพดิน 1,000 ไร่ 10.0000 พด. 

4.3 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 32.2486  

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  32.2486  

 - การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข 43 ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยเพื่อการ

บริโภค ของกลุ่มเกษตรกรภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง การจัดทำฐานข้อมูล

เกษตรกร การกำจัดวัชพืชด้วยวิธีการล่อหญ้า การตรวจรับรองแปลง การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ กข 43 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว  

การส่งเสริมตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43 จำนวน 50,000 ไร่ พัฒนาคุณภาพดิน และ

เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร 90 แห่ง 

23.5996 กข. ตส. พด. 

 - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์ 200 ราย 

และพัฒนาด่านสินค้าประมง-ภาคกลาง 1 แห่ง 
8.6490 กป. 

4.4 ภาคตะวันออก 15.9983  

1) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก โดยส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออกด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสดตามฤดูกาล ยกระดับการ

ส่งออกด้วยการสร้าง story และ brand image ของภาคตะวันออก ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า

11.5458 กสก. 
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ผลผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความ

มั่นคงในอาชีพ 270 ราย 
2) โครงการพัฒนาพื ้นท ี ่ เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกด้าน

อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน โดยพัฒนาด่านสินค้าเกษตร (ด่านจันทบุรี) 1 แห่ง 
4.4525 วก. 

4.5 ภาคเหนือ 58.1208  

1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่

เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 

5,750 ไร่ ส่งเสริมเกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ 40 ราย ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์   

750 แปลง พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 60 ราย ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลา

ในนาข้าวอินทรีย์ 350 ราย ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,000 ไร่ และ

อำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน 

40.5958 สป.กษ. กป. 

ปศ. พด. วก.  

ส.ป.ก. 

2) โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์แก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 100 ราย และจัดตั้งศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ 1 แห่ง 
17.5250 ปศ. 

4.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 139.2817  

1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง

ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 30,000 ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิ 

500 ราย พัฒนาคุณภาพดิน 10,000 ไร่ และก่อสร้างระบบพัฒนาดิน 5,000 ไร่ 

85.5484 กข. วป. กป. 

พด.  

2) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่
ตามศักยภาพพื้นที่ โดยการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มมูลค่าจัดทำแปลงเรียนรู้และส่งเสริมให้

รวมกลุ่มทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกร 240 ราย  

4.1030 กสก. 

3) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง โดยการส่งเสริมการ

ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว ์แก่เกษตรกร 200 ราย 
34.6300 ปศ. 

4) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมแก่เกษตรกร 400 ราย ยกระดับ

มาตรฐานการผลิตเส้นไหม ยกระดับมาตรฐานการฟอกย้อมสีเส้นไหมที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและ

ผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ 

15.0003 มม. 

5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6,755.6148   

5.1 พัฒนาฐานทรัพยากรทางการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 898.1344  

1) การบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาท่ีดินลุม่น้ำต้นแบบ ด้วยการจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ พร้อมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 12 แห่ง 

54.4150 พด. 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินมีปัญหา 121.8944  

 - พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม ด้วยการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

ข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม 

และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำย่อย 36,850 ไร่  

102.6384 พด. 
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 - พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต ด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

(แบบที่ 1-2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด

ปรับปรุงบำรุงดิน 4,000 ไร่ 

19.2560 พด. 

3) การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ และแหล่งน้ำในไร่นา 721.8250  

 - ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 

40,000 บ่อ 

715.2000 พด. 

 - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ด้วยการจัดทำสื่อรณรงค์

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ/การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรเป้าหมาย 

ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 50 ศูนย์ และการจัดทำแปลง

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา 

6.6250 กสก. 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลย ีนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 216.5568  

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 142.9685  

 - การผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตและ

ขยายพันธุ์พืชเพื่องานส่งเสริมการเกษตร  

78.3603 กสก. 

 - ผลิตเมล็ดพันธุ์ช้ันดี ถั่วเขียวและถั่วเหลือง 100 ตัน ตรวจสอบรับรองคุณภาพ

เมล็ดพันธ์ุให้เป็น มาตรฐานสากล 1,200 ตัวอย่าง พัฒนาหมู่บ้านให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดได้ 3 หมู่บ้าน 50 ไร่ และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธ์ุตาม

มาตรฐานสากล 3 แห่ง เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชรองรับประชาคม

อาเซียน 

32.2853 วก. 

 - การพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ด้วยการจัดตั้งศูนย์

ประเมินลักษณะปรากฏของข้าวโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สารพิษ

ตกค้างในข้าว 

32.3229 กข. 

2) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช  ด้วยการฝึกอบรม

ด้านเกษตรอัจฉริยะและจัดสัมมนาเทคโนโลยีขั ้นสูงในการผลิตข้าว 3 เทคโนโลยี 

ประกอบด้วย 1) การสร้าง Application Programming Interface เพื่อพัฒนา ความเช่ือมโยง

ข้อมูลต่าง ๆ ด้านข้าว 2) การจัดทำ WebGis เพื่อประมวลผล ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการ

เตือนภัยการปลูกข้าว 3) การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจวัดเพื่อ

การพัฒนาระบบเตือนภัยและประเมินผลผลิตของข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ 

8.6000 กข. 

3) การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตกัญชา ด้วยการก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาและจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษา การ

ควบคุมการใช้ และการปลูกกัญชา สำหรับใช้ในการวิจัยและปลูกกัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ในจังหวัดเชียงราย 

27.0000 วก. 

4) ส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ 37.9883  

 - การพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ 1 ระบบ ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูล  

Big data ด้านข้าวและชาวนา ระบบธุรกิจข้าวอัจฉรยิะและระบบรายงานประเมนิผลการปลกูขา้ว 

และพัฒนาข้อมูลข้าวเชิงภูมิศาสตร์ 

28.9251 กข. 
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 - การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ ด้วยการจัดทำแปลง

ต้นแบบการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง 5 แห่ง พัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ

สามารถควบคุมสภาพอากาศและระบบให้น้ำ/ปุ๋ยที่เหมาะสม (เห็ด/เมล่อน/ผัก) 2 โรงเรือน 

9.0632 วก. 

5.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

2,570.5375  

1) การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 1,450.9143  

⬧ ด้านพืช 432.2534  

▪ ข้าว 246.7002  

 - ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จังหวัดชัยภูมิ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับศูนย์

เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ก่อสร้างเสร็จ เพื่อให้สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวได้ 4,000 ตัน  

144.1151 กข. 

 - เพิ ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว  ด้วยการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าว

รายกลุ่มพันธ์ุในพื้นที่ต่าง ๆ 

5.8115 กข. 

 - จัดทำเวทีเรียนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน แก่เกษตรกร 750 ราย  

4.3666 กข. 

 - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว บ่งชี้อัตลักษณ์พื้นถิ่น ( Niche Market ) 200 กลุ่ม 

โดยส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจรับรองมาตรฐาน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงตลาด 

32.7350 กข. 

 - ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ 5 พันธุ์ ด้วยการพัฒนาข้อมูลโภชนาการข้าว และส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์แท้ และการตามสอบสินค้าข้าว 

14.8626 กข. 

 - ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 18,000 ไร่ ด้วยการเชื่อมโยงการ

ผลิตและการตลาด/จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ปลูกพืชหลากหลาย/จัดทำแปลง

เรียนรู้การปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นาปรัง ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการปลูก

พืชหลากหลายในพื้นที่นาปรังระดับตำบล จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริม

การปลูกพืชหลากหลาย/ศึกษาดูงานการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 

44.8094 กสก. 

▪ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยผลติพันธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์คณุภาพดี 15 ตัน 2.2500 วก. 

▪ มันสำปะหลัง โดยผลิตพันธุ ์มันสำปะหลังคุณภาพดี 10 ล้านท่อน และ

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง แก่เกษตรกร 3,000 ราย 
17.6700 วก. กสก. 

▪ ปาล์มน้ำมัน โดยผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี 150,000 ต้น 250,000 

เมล็ดงอก และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกร 

2,800 ราย 

22.7450 วก. กสก. 

▪ สับปะรด โดยผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี 125,000 ท่อน และส่งเสริมการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด 1,300 ราย 
4.0050 วก. กสก. 

▪ มะพร้าว โดยผลิตพันธ์ุมะพร้าวคุณภาพดี 150,000 ตัน 250,000 ผล 15.0000 วก. 

▪ กาแฟ 3.5662  
 - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน แก่เกษตรกร 750 ราย  2.0662 กสก. 
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 - อบรมเพิ ่มทักษะเพื ่อยกระดับการผลิตกาแฟต่อยอดให้เกิดอัตลักษณ์  

สร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร ให้แก่เกษตรกร/ 

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 240 ราย  

0.5000 วก. 

 - จัดทำแปลงต้นแบบ 6 แหล่ง  0.5000 วก. 

 - สร้างโรงงานต้นแบบ 6 โรงงาน 0.5000 วก. 

▪ สินค้าอื่น ๆ โดย 120.3170  

 - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 6,000 ราย 

กลุ่มไม้ยืนต้น (ชา ไผ่และหวาย พืชเคี ้ยวมัน) 630 ราย พืชตระกูลถั ่วเพื ่อความมั่นคง 

ด้านอาหาร 3,000 ราย อ้อย 1,100 ราย กลุ ่มทางเลือกเพื ่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ)  

800 ราย 

40.5800 กสก. 

 - ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ (พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด 

ปัจจัยการผลิต 19 ชนิด) 
79.7370 วก. 

⬧ ด้านหม่อนไหม 23.4569  

 - ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 2,200 ราย  5.4180 มม. 

 - ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 800 ราย  10.7489 มม. 

 - การตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 50,000 เมตร ด้วยการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ตัดเย็บต้นแบบ และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด 
7.2900 มม. 

⬧ ด้านประมง โดยการจัดระเบียบการทำประมง ด้วยการกำหนด/ปรับปรุง/

แก้ไข มาตรการด้านการประมง 15 ฉบับ กำกับ ดูแล เฝ้าระวังการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ

ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 27,521 ฟาร์ม ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรอง

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 87,440 ฉบับ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

25 ชุมชน 

176.4684 กป. 

⬧ ด้านปศุสัตว์ 807.2934  

 - การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 0.2158 ล้านตัว ด้วยการขยายสัตว์พันธุ ์ดี  

ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ ์โคนมและสร้างพันธุ ์โคเนื ้อ สร้างฟาร์มเครือข่าย

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีรายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ดูแลคุณภาพ ตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  

268.0459 ปศ. 

 - การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.7519 ล้านตัว ด้วยการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก 

ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

ทดสอบโรค ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) 

ตรวจร ับรองฟาร์มปลอดโรค รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื ้อโรค  รวมทั้ง

รักษาพยาบาลสัตว์ 

412.8604 ปศ. 

 - เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาใน

สุกร ด้วยการเฝ้าระวังโรคในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง จังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกร 

และแนวชายแดน พร้อมทั ้งควบคุมการเคลื ่อนย้าย เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัต ิการ  

เตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรค ซักซ้อมแผนเจ้าหน้าท่ี และฝึกอบรมเกษตรกรผู้

เลี้ยงสุกรรายย่อย 36,649 ราย 

126.3871 ปศ. 
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⬧ ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ 11.4422  

 - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร 1 เรื่อง  2.2172 สศก. 

 - ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคม

ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร 1 เรื่อง  
2.2250 สศก. 

 - จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 1 เรื่อง 7.0000 สศก. 

2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 897.2232  

⬧ สนิค้าพืช 242.8390  

 - ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธ์ุข้าว 50,000 แปลง   66.8040 กข. 

 - ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื ่อร ับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ  

GAP พืช 50,000 ฟาร์ม  

23.1710 วก. 

 - ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการตาม

ระบบ GMP / โรงรม / โรงผลิตเช้ือเห็ด 450  โรง   

0.4500 วก. 

 - สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม/โรงงานผลิตสินค้าเกษตร 

กำกับดูแล และตรวจติดตามแหล่งผลิตพืช 3 แหล่งรับรอง 250 แปลง  

2.0000 วก. 

 - พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ 32 แห่ง 48.5244 วก. 

 - การพัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ด้วยการเฝ้า

ระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายพาราควอท คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  

ที่มีต่อเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สำรวจสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ี

เสี่ยงภัยจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร พัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง

เขาหัวโล้นภูทับเบิก พัฒนาเทคโนโลยีการลดการตกค้างของซิลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย

เพื ่อการส่งออก และจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร  

4.160 วก. 

 - พัฒนาเจ้าหน้าที ่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP/ 

ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP พัฒนาเกษตรกร GAP 

อาสา/ พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP เพิ่มประสิทธิภาพงาน

ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 15,000 ราย 

65.0722 กสก. 

 - ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

6,900 ราย ด้วยการลดความเสี่ยงการระบาดบาดศัตรูพืช/ส่งเสริมและให้บริการจัดการ

ศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญด้วยวิธีผสมผสาน และปรับพฤติกรรมการใช้

สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร/ขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการ

งานอารักขาพืช 

32.6574 กสก. 

⬧ สนิค้าประมง 288.7444 กป. 

 - พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู ่มาตรฐาน (ตรวจประเมินฟาร์ม โรงงาน  

แหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์นำเบื้องต้น) 30,000 แห่ง  

 กป. 

 - ควบคุมและตรวจติดตามคุณภาพและความปลอดภัยในแหล่งเพาะเลี ้ยง  

เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ และตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก 166,708 ตัวอย่าง 

 

 กป. 
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⬧ สนิค้าปศุสัตว ์ 310.0883 ปศ. 

 - ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ด้วยการบริการตรวจประเมนิฟารม์/

โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 44,800 แห่ง 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 336,660 ตัวอย่าง  

296.7154 ปศ. 

 - พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ด้วยการตรวจประเมิน

สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 300 แห่ง ตรวจวิเคราะห์

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 800 ตัวอย่าง  

12.0685 ปศ. 

 - กำก ับ ด ูแล กำหนดข้อบ ังค ับหล ักเกณฑ์หร ือแนวทางหร ือคำสั่ ง  

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม

(นม) โรงเรียน และประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ 84 ครั้ง 

1.3044 ปศ. 

⬧ สนิค้าเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) 55.5515 มกอช. 

 - กำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ผลไม้รม

ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2) เมล็ดถั ่วลิสงกะเทาะเปลือก 3) ทุเรียนแช่เยือกแข็ง  

4) ลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียส 5) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 6) หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเช้ือเห็ด  

15.9000 มกอช. 

 - พัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน 3 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย 1) สินค้าพืช 

: GAP พืชอาหาร GAP เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 2) สินค้าปศุสัตว์ : GAP ฟาร์มไก่ไข่ 3) สินค้า

ประมง : GAP ฟาร์มลูกกุ้งขาวแวนาไม 

39.6515 มกอช. 

3) สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยการพัฒนาส่งเสริม

การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช 250,000 ไร่ 
222.4000 พด. 

5.4 สนับสนุนการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร 8.6504  

1) การอนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ  8.6504 มม. 

 - การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อน

ไหมและวัสดุย้อมสี โดยจัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อน พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลพันธุ์หม่อนเพิ่มเติม 18 แห่ง 

8.6504 มม. 

5.5 ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบเกษตรอินทรีย์ 906.8639  

1) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 840.3634  

▪ การเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ต้นทาง)    

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่

ระบบเกษตรอินทรีย์ 10,000 ไร่  
32.4220 พด. 

 - เสริมสร้างความรูด้้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกร ในโครงการเกษตรอินทรีย์ 2,200 ราย  1.2838 ตส. 

 - พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 500 ราย 6.6530 กป. 

 - พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรยี์แก่เกษตรกร 5,000 ราย  10.2355 กสก. 

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ  

76 ศูนย์  

7.1000 วก. 

 -  การผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชและปรับปรุงบำรุงดิน 40,000 ตัวอย่าง  2.0000 วก. 

 - อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำ เกษตรอินทรีย์ (พืช) ถ่ายทอด

นวัตกรรมใช้ชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 1,500 ราย  

1.1500 วก. 
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 - อบรมเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรองการผลติพืชอินทรีย์ 100 ราย อบรมเจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมและ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้านการผลิตพืชอินทรีย์ 200 ราย 

0.9000 วก. 

 - ผลิตพ่อ-แม่พันธ์ุ แมลงศัตรูพืชธรรมชาติ 225,000 ตัวอย่าง  1.9598 วก. 

 - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 5,000 ไร่  19.8367 ส.ป.ก. 

 - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 1,000 ราย 1,000 ไร่  53.9765 กสส. 

 - จัดทำรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ 1 เรื่อง 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นท่ี 

1.5786 สศก. 

 - ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 150 ราย 4.5815 มม. 

 - ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 400,000 ไร่ 675.5500 กข. 

 - ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง

สัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พัฒนาตลาดสีเขียว 80 ฟาร์ม 

5.8530 ปศ. 

▪ การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป (กลางทาง)    

 - การตรวจประเมินเพื ่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์  (แปลงพืชอินทรีย์  

1,460 ฟาร์ม โรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/โรงรม จำหน่ายพืชอินทรีย์ 40 ฟาร์ม) 

9.0000 วก. 

 - การส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  2 แห่ง ด้วยการ

รับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร PGS ให้

สามารถยื่นขอการรับรองเกษตรอินทรีย์ พัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้การ

รับรองแบบกลุ่ม 

5.7830 มกอช. 

▪ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ (ปลายทาง)    

 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ   0.5000 วก. 

2) การส่งเสริมวนเกษตร โดยส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 45,000 ไร่ 46.5353 ส.ป.ก. 

3) การส่งเสริมพืชสมนุไพร 19.9652  

 - การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,200 ราย  6.5120 ส.ป.ก. 

 - การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 1,200 ราย  ด้วยการ

พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ปรับปรุง พัฒนาแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรและ

รวบรวมพันธุ์สมุนไพร รวมทั้งจัดทำข้อมูลสถานการณ์พืชสมุนไพรและฐานข้อมูลเกษตรกร 

ผู้ปลูกสมุนไพร 

5.4303 กสก. 

 - การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน พัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพรให้เขา้สู่

ระบบการจัดการ GAP/GMP และส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพร (ขมิ้น ไพล 

กระชายดำ) 7 แห่ง 

8.0229 วก. 

5.6 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรตามศักยภาพและความโดดเด่นเฉพาะ 51.5234  

1) พัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร 40.8519  

 - พัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า  

OTOP 4 ผลิตภัณฑ์ 

3.9200 กข. 

 - พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติและการแปรรูปสตัว์น้ำ 

 

 

36.9319 กป. 

31



 

รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน 
2) การส่งเสริมศักยภาพความโดดเด่นเฉพาะ (เกษตรอัตลักษณ์) 10.6715  

 - พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 360 ราย 

7.4530 กสก. 

 - ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ 1 เรื่อง 

3.2185 สศก. 

5.7 การพัฒนาความเข้มแข็งการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 646.8609  

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 63.9084  

 - การจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับ

จังหวัด 1 เรื่อง  
3.8769 สศก. 

 - การพัฒนาฐานข้อม ูลการเกษตร (Big Data) 1 ระบบ ด้วยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบข้อมูลเกษตรกรกลาง พัฒนาระบบการประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมครัวเรือนเกษตร และพัฒนาการจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

14.1532 สศก. 

 - การพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค 1 เรื่อง  1.0912 สศก. 

 - การเตือนภัยระบบเศรษฐกิจการเกษตร 1 เรื่อง  0.7037 สศก. 

 - พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 1 ระบบ 44.0834 กสก. 

2) การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 133.5460  

 - ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 5,700,000 ครัวเรือน 101.8994 กสก. 

 - ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 520,000 ฟาร์ม 13.1818 กป. 

 - ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 3,000,000 ราย 18.4648 ปศ. 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการเช่ือมโยงข้อมูลและพัฒนาระบบ 1 ระบบ 15.0440 กสส. 

4) การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

434.3625  

 - การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

6 ชนิดพืช 

52.2210 พด. 

 - การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก 195,155 ไร่ 

382.1415 ตส. กป. ปศ. พด. 

วก. กสก. มม. สศก. 

5.8 ส่งเสริมการจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร 1,385.0392  

1) ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 3,899 แปลง อาทิ ส่งเสริมพื้นที่แปลงใหญ่ด้าน

พืช 1,800 แปลง ข้าว 1,733 แปลง หม่อนไหม 28 แปลง ประมง 100 แปลง ปศุสัตว์ 200 แปลง 

ส่งเสริมแปลงใหญ่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 50 แปลง พัฒนามาตรฐาน 6 แปลง พัฒนาคุณภาพดิน 

80,000 ไร่ ฝึกอบรมการจัดทำต้นทุนบัญชี 40,000 ราย  

1,385.0392 กข. ตส. กป. ปศ. 

พด. วก. กสก. มม. 

ส.ป.ก. มกอช. 

สศก. 

5.9 การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร 12.4008  

1) การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 

ให้มีเทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื ่องจักรกล พร้อมทั้งโอกาสและยกระดับการใช้

เครื่องจักรกลที่ทันสมัยเพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร 4,700 ราย  

 
 

12.4008 กสก. 
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5.10 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 59.0475  

1) ธนาคารสินค้าเกษตร โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 50 แห่ง จัดตั้ง

ธนาคารหม่อนไหม 20แห่ง สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

80 แห่ง ต่อยอดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 77 แห่ง  

45.8130 กข. มม. กป. 

พด. 

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4,630 ราย โดยพัฒนาผู้แทน

เกษตรกร 1,630 ราย พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 3,000 ราย 
13.2345 ส.ป.ก. 

6. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน) 

862.0343   

6.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร 862.0343  

1) ด ้านพืช 233 โครงการ (ข ้าว 17 โครงการ หม ่อนไหม 24 โครงการ  

พืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น 192 โครงการ)  
481.8681 กข. มม. วก. 

2) ด้านประมง 66 โครงการ 23.4837 กป. 

3) ด้านปศุสัตว์ 19 โครงการ 24.0277 ปศ. 

4) ด้านพัฒนาดิน 73 เร่ือง 36.1084 พด. 

5) ด้านพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 7 โครงการ 6.0964 ฝล. 

6) ด้านพ้ืนที่สูง 44 โครงการ 73.9000 สวพส. 

7) ด้านการเกษตรมุ ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ       
450 โครงการ 

216.5500 สวก. 

7. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5,536.7520  
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ 520.7231   

 - การบริหารทางการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดย

การพัฒนาเสริมสร้างทักษะอาสาสมัครเกษตร 17,640 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง

เกษตรแก่เกษตรกร 15,800 ราย พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร 7,000 ราย  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ

องค์กรและบุคลากร 5,337 ราย และพัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล  

520.7231 กสก. 

7.2 การพัฒนาการผลิต 2,461.5903   

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว หม่อนไหม ยางพารา  
ปศุสัตว์ ประมง) 

2,024.7833 
 

(1) ข้าว พัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว โดยผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

65,463 ตัน สำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 10 ตัน สืบสานวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตชาวนา 3 ครั้ง เฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว 52 ครั้ง  โรงเรียนข้าวและชาวนา 

12 สถาน ี

180.8185 กข. 

(2) หม่อนไหม  
 - ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี ด้วยการผลิตพันธุ์หม่อน  

ไข่ไหม ไข่ไหมอีรี ่ และวัสดุย้อมสี ให้ได้ตามมาตรฐานที ่กำหนด จำหน่ายจ่ายแจก 

ตามระเบียบกรมหม่อนไหม 12,000 ราย  

 - อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม โดยจัดจุดสาธิตการฟอกย้อม สาวไหม  

ทอผ้า และจัดนิทรรศการ 18 แห่ง อนุร ักษ์ภูม ิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม  

175.4037 มม. 
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โดยเผยแพร่ข้อมูล ฝึกอบรมการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติตามเทรนด์ส ี20 ลวดลาย 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร สนับสนุนงานอนุรักษ์

หม่อนไหม 

 - บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม  

โดยฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตฝ้ายและเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ แก่เกษตรกร 160 ราย เผยแพร่

และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม ฝึกอบรมหม่อนไหมอาสา และปรับปรุงฐานข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม  

 - สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 แห่ง  

 - ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม โดยการประกวดเส้นผ้าไหมตรา

นกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 22 ครั้ง และจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน

สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งท่ี 15  
(3) ยางพารา อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบริหาร

จัดการยางพาราทั้งระบบ โดยมีจำนวนพื้นที่สวนท่ีดูแลต่อเนื่อง 2.63 ล้านไร่  
80.0000 กยท.  

(4) ปศุสัตว์  

 - ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี ้ยงปศุสัตว์  

ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ 15,528 ราย เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย

ให้เกิดความเข้มแข็ง และติดตาม วิเคราะห ์แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์  

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร 1,750 ราย  

 - เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ 239,566 ตัวอย่าง  

 -  จ ัดการสว ัสด ิภาพส ัตว์  โดยค ุ ้ มครองสว ัสด ิภาพส ัตว์  ป ้องกัน 

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ กำกับ

ดูแล สถานพยาบาลสัตว์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน  

1 ล้านตัว ควบคุมประชากรสัตว์ไม่มีเจ้าของ ด้อยโอกาส และเฝ้าระวังโรคในสัตว์เลี้ยง 

รับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และบริการดูแลสุขภาพช้าง  

 - พัฒนาปรับปรุงพันธุ ์สัตว์ 0.8311 ล้านตัว กระจายสัตว์พันธุ ์ดีให้กับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธ์ุสัตว์   

 - พัฒนาผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี 48,410 ตัน ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหาร

สัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน 

ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร และบรกิาร

วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ  

 - อนุรักษ ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 1,115 สายพันธ์ุ  

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านปศุสัตว์ 

1,061.8551 ปศ. 

(5) ประมง พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดย 

 - ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำ (พันธุ์หลัก/พนัธุ์ขยาย/ลูกพันธุ์) 550 ล้านตัว 

526.7060 กป. 
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 - ขุดลอกแหล่งน้ำด้วยเรือขุดและเครื่องจักรกล 1,138,300 ล้านลูกบาศก์เมตร  

 - กำจัดวัชพืชเพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 200,000  ตัน  

 - ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 20 เขต  

 - บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ำ 10 แห่ง  
2) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 278.7011 

 

(1) การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช การออกใบรับรอง และควบคุม
กำกับดูแล พ.ร.บ. โดยตรวจสอบปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทาง

การเกษตร 75,000 ตัวอย่าง ออกใบรับรองสุขอนามัย(ปลอดศัตรูพืช) 150,000 ฉบับ 

ใบรับรองสุขอนามัยพืช/สารพิษตกค้าง/สารปนเปื ้อน 31,500 ฉบับ ใบอนุญาตตาม

กฎหมาย 50,000 ฉบับ และตรวจสอบร้านค้า/สินค้าเกษตร 26,000 ราย 

189.8309 วก. 

(2) การกำหนดและจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการกำหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 15 เร ื ่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 ระบบ  

การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 24 หน่วย-ขอบข่าย 

การกำกับ ดูแลและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร 3 กลุ่มสินค้า และการประชุมเจรจาเพือ่

สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 20 ครั้ง 

88.8702 มกอช. 

3) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
 - ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยข้าว 4 สายพันธ์ุ  

 - สนับสนุนงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และประสานความร่วมมือ

กับสมาคม องค์กรในต่างประเทศเกี่ยวกับด้านวิจัยและพัฒนา 192 ชุดโครงการวิจัยและ

โครงการวิจัยเดี่ยว  

 - ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

จากผลงานวิจัยของกรมที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร ด้วยการนำผลงานวิจัยที่ดี

ที่สุดของกรมสู่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร และนำปัญหาการ

ผลิตพืชของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีสู่การวิจัยและพัฒนา 8 โครงการ  

 - การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการรวบรวม เก็บรักษา และ

อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชแมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์  เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั ่งยืนในธนาคารเชื ้อพันธุ์  พิพิธภัณฑ์และสภาพแปลงปลูก ในพื้นที่ที่

เหมาะสม 20,000 สายพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลธนาคารเชื้อพันธุ์พืชให้เป็น

มาตรฐานสากลและสามารถบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 1 ระบบ  

 - การพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม 1 แผนงาน เพื่อให้สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 

 - ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ด้วยการประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ ขยายผลงานวิจัยภายนอกสู่เกษตรกร 1,200 ราย และ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 

 

158.1059 วก. กข. มม. 

กสก. 
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7.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 1,824.5434   

1) การฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยดำเนินการ 
 - ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ 30,000,000 ไร่ 

 - ปรับปรุงระบบข้อมลูสารสนเทศ 1 ระบบ 

 - ให้บริการวเิคราะห์ดิน 15,480 ตัวอย่าง 

 - สนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลติและใช้น้ำหมักชีวภาพ 490,000 ราย 

 - บรหิารจดัการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผา่นบตัรดินด ี60,000 ราย 

 - พัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินนอ้ย 75,717 ราย 

 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาที่ดิน 1,600 แห่ง 

 - ปรับปรุงคณุภาพดิน (เปรี้ยว กรด) 67,727 ไร่ 

 - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1,024,300 ไร่ 

 - พัฒนาท่ีดินพื้นท่ีเฉพาะ 17,500 ไร่ (ทุ่งกุลาร้องไห/้ทุ่งสมัฤทธิ/์ลุม่น้ำ

ทะเลสาบสงขลา/ฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ผ่านการเลีย้งกุ้งกุลา/ทุ่งหมาหิว) 

 - รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 12,000 ไร่ ด้วยการ

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 8,000 ไร่ รณรงค์ไถกลบตอซัง 

60 แปลง และจัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง 4,000 ไร่ 

 -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 1,000,000 ไร่ 

1,542.9438 พด. 

2) การบริหารจัดการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
281.5996 ส.ป.ก. 

7.4 อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ 

729.8952   

1) อำนวยการและบริหารจัดการ โดยสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน

การเกษตร/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค/

อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ/สนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 

500.1848 สป.กษ. อตก.  

2) บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจในประเทศและ

ต่างประเทศจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินงานบริหาร

จัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

229.7104 สศก.  

8. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  16,038.8586  
- ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัวร้อยละ 3   

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกร 3,753.7165  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 86   

- ตัวชี้วัดที่ 2 : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21   

แผนงานงบประมาณ 3,753.7165  
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการ

ชุมชนมีความรู้และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถ

22.9889 
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ในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ 

และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ 

การบริหารความเสี ่ยง โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก 
กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่าง

มือออาชีพ (Micro) โดย 

  

1.1 การพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 444 แห่ง ด้วยการสอนแนะการจัดทำ

บัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ 

กำกับแนะนำการจัดทำบัญช ีและติดตามผลการจัดทำบัญชี  

7.4450 ตส. 

1.2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและบริการ 154 แห่ง ด้วยการ

ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์   

การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมี

ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

10.5940 กสก. 

1.3 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้วยการพัฒนาสินค้าและ

บริการของผู ้ประกอบการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 

ลดต้นทุน และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาด 

20 ราย 

4.9499 กป. 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,020.8638  
2.1 การดำเนินงานด้านสถาบนัเกษตรกร 1,020.8638 

 

1) การพัฒนาระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยส่งเสริมแนะนำการบริหาร

จัดการการวางแผนการดำเนินงานดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมหลักการอุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ 

และกำกับควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและกฎหมาย 12,958 แห่ง และจัดงาน

แสดงสินค้าสหกรณ์ 1 ครั้ง 

685.6905   กสส. 

2) การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีให้มีคุณภาพ โดยการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ด้วยการตรวจสอบบัญชี

ประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11,800 แห่ง ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรม

ทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก 24,500 ราย ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้น

พื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ 10,000 ราย พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์

และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 24,000 ราย พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 500 แห่ง และพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่ 100 แห่ง  

335.1733 ตส. 

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 

2,709.8638   
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❖ ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,711.0505  

ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร 3,711.0505  

- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร 3,711.0505  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10   

- ตัวชี้วัดที่ 2 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน 62,000 ราย   

แผนงานงบประมาณ 3,711.0505  
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมี

รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยการน้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ตลอดจนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ อีกทั้ง

พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื ่อเตรียมไปสู ่การเป็นผู ้ประกอบการในอนาคต เพิ ่มขีด

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด พัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบันและคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่ภาค

เกษตรในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการบริหาร

จัดการการผลิตและยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 

ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูด

ซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อการเกษตรใน

ภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส

และผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของอาชีพเกษตรกร โดยมีสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก 

1,631.1915  

กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทาง    

1.1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 1,359.1344  
1) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 365.6674  

 - การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส ด้วย

การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 62,000 ราย ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน 

260,000 ไร่ ตรวจสอบที่ดิน 3.50 ล้านไร่ ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์ บริการประชาชน 

143,000 ราย   

355.6674 ส.ป.ก. 

 -  การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและ

ประชาชน 1 ฉบับ 

10.0000 ส.ป.ก. 

2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 993.4670  

 - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ โดย

จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้  ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ อบรม/ให้ความรู้ และถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม แก่เกษตรกร   

377.9330 พด. ปศ. ตส. 

วก. สศก. กสก. 

มม. กป. ส.ป.ก. 
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 - การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) 65,305 ราย 151.5557 กสก. มม. ปศ. 

กป. ส.ป.ก. กข.  

 - การส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค

เกษตร 402,224 ราย แยกเป็นส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 347,544 ราย เกษตรกรรม

ทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 10,060 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และ

นอกภาคการเกษตร 44,620 ราย 

399.4716 สป.กษ. กข. ตส. กป. 

ปศ. พด. วก. กสส. 

มม. ส.ป.ก.  

 - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

12,100 ราย 

64.5067 พด. กป. ปศ. 

กสส. กสก. ส.ป.ก. 

1.2 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) 166.5275  
1) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ ่มการผลิต  ด้านการเกษตร 204 กลุ่ม 

โดยพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปล ูกหม่อนไหม  20 กลุ่ม  

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 30 กลุ่ม ชุมชนประมง 144 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 27,605 ราย พัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ 1,080 ราย และพัฒนาสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  

10 กลุ่ม 

93.9472 กข. มม. กสก. 

กป. พด. ส.ป.ก. 

2) พัฒนาผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ

ชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 17,640 ราย 
43.6559 กสก. 

3) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของสหกรณ์ ด้วยการสร้างนวัตกรรมการผลติ 

การแปรรูป การเก็บรักษา เพื ่อเพิ ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบ่มเพาะองค์ความรู้   

30 ผลิตภัณฑ์ 68 แห่ง 

28.9244 กสส. 

1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) 105.5296  
1) พัฒนาระบบตลาด ด้วยการโดยพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้า

เกษตรหรือตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ  

6 ประเทศ เชื่อมโยงตลาดรองรับข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ 77 แห่ง    

22.1147 กสก. กข. 

2) พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ธุรกิจชุมชน) โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี่ยง 400 แห่ง พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 340 แห่ง  

เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร  

30 แห่ง และศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

(Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 4 ชนิดสินค้า 

80.6989 ตส. กสส. 

3) พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการ
ความเสี่ยงภาคการเกษตร โดย 

2.7160  

 - การติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

2.7160 สศก. 
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2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,502.8232   

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำบัญชีครัวเรือน 20.6825  

1) การเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับ
ครัวเร ือน ด้วยการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเร ือนและบัญชีต ้นทุนอาชีพ  

85,000 ราย 

20.6825 ตส. 

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 9,625 ราย 

1.5120 กป. 

2.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

1,480.6287  

1) การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการส่งเสริม

อาชีพด้านการเกษตร โดยอบรม/ให้ความรู้/สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุน/ถ่ายทอด

เทคโนโลยีในพื้นที่โครงการฯ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 176,182 ราย 

จัดทำแปลงต้นแบบ 2,500 ไร่ ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ 834 แห่ง สำรวจและวาง

แผนการใช้ที ่ด ิน และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน 

102,575 ไร่  

968.2093 สป.กษ. กข. ตส. 

กป. ปศ. พด. 

วก. กสก. กสส. 

มม. ส.ป.ก. 

สศก. 

2) การพัฒนาพื ้นท ี ่ โครงการหลวง เพ ื ่อดำเนินการตามพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้ช่วยเหลือตนเองใน

การปลูกพืชที่มีประโยชน์ การเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เพื่อให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

อย่างยั่งยืน 39 แห่ง โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 82,590 ราย สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม/ขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่นๆ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการดำเนิน

ธุรกิจและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 79 แห่ง รวมทั้งจัดทำ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนท่ีโครงการฯ 11,000 ไร่ 

440.7544 กข. กป. ปศ. 

พด. วก. กสก. 

กสส. สวพส. 

3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านการเกษตร ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จัดแสดงในอาคาร 

และนอกอาคาร ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

71.6650 พกฉ. 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

280.0000   

3.1 ช่วยเหลือด้านหนี้สิน 280.0000  

1) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการลดภาระ

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่

ประกอบอาชีพการเกษตรที่มีต้นเงินกู้ รายละไม่เกิน 300,000 บาท ได้มีโอกาสนำเงินส่วนที่

ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมี

เงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 25 จังหวัด รวม 456 แห่ง 142,010 ราย 

 

280.0000 กสส. 
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4. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 165.1038   

 - การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร โดยพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงาน

และการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ มีความสามารถปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

วางแผนและติดตามประเมินผล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการและความเชื่อมั่น

ตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  

65.0279 สวพส. 

 - การบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 

และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 และก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน 

100.0759 พกฉ. 

5. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 131.9320   

❖ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

71,314.1779  

ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างสมดุล 71,314.1779  

- ตัวชี้วัด: ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ 810,145 ครัวเรือน   

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดการเผาในพื้นที่เกษตร 56.3730  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า 70,000 ไร่   

- ตัวชี้วัดที่ 2 : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอด

การเผา 16,800 ราย 

  

แผนงานงบประมาณ 54.6820  
1. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศมีการบริหาร

จัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่มีประสิทธิภาพและเอื ้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที ่ดีของ

ประชาชน โดยจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ

พื้นที่การจัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ 

ขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ จัดทำระบบการอนุญาต

การระบายมลพิษ โดยครอบคลุมกิจกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำ  อากาศ เสียง  

ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอยการจัดการสารเคมีในภาคการเกษตร รวมถึงการใช้มาตรการ

เพื ่อการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้ก่อมลพิษ โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลัก  

54.6820 พด. กสก. 

กษ. ร่วมดำเนินการตามแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการปอ้งกัน 
ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต 

  

1.1 ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้ และพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอด

การเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้กับเกษตรกร 

16,800 ราย  

15.6880 กสก. 

1.2 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่
เกษตรภาคเหนือ 70,000 ไร่ 

38.9940 พด. 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

71,259.4959  

- ตัวชี้วัดที่ 1 : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 176,968 ไร่   

- ตัวชี้วัดที่ 2 : ปริมาตรการกักเก็บน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 199.54 ล้านลูกบาศก์เมตร   

- ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่ได้รับการป้องกันระดับน้ำเค็ม 0.14 ล้านไร่   

- ตัวชี้วัดที่ 4 : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ 25.40 ล้านไร่   

- ตัวชี้วัดที่ 5 : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   

แผนงานงบประมาณ 71,259.4959  
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้าน

น้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและ

น้ำใต้ดิน เพิ่มผลิตภาพของน้ำท้ังระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การใช้น้ำ โดยจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ  จัดระบบการจัดการภยัพิบัติจาก

น้ำในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำเกษตรได้  

จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เกษตร อุตสาหกรรม 

และการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู พื ้นที่ป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอก

เขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำ พื้นที่รองรับน้ำ จัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำทว่ม

ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล  

การประชาสัมพันธ ์การติดตามประเมนิผลและการมีสว่นร่วมโดยมีสำนักงานทรัพยากรนำ้

แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ  

41,033.5703 ชป. ฝล. พด.  

 

กษ. ร่วมดำเนินการ   

1.1 พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยง
วางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน 

29,972.6827  

 - ก ่อสร ้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 12 โครงการ ประกอบด้วย  

1) โครงการเพิ ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื ่อนแม่กวงอุดมธารา  จังหวัดเชียงใหม่  

2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 4) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 5) โครงการห้วยโสมง 

อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ จ ังหวัดปราจีนบุรี  6) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน ้ำรี  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 7) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดพะเยา 8) โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก จังหวัดเลย 9) โครงการ

พัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 10) โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 11) โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ 

จังหวัดสกลนคร 12) โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

ชัยภูมิ ซึ่งจะทำให้ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 73.70 ล้าน ลบ.ม. 

4,930.5276  ชป. 

 - การปรับปรุงงานชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ ระบายน้ำในพื้นท่ี

ชลประทานเดิม โดยพื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 907,810 ไร่ 

6,095.8870 ชป. 
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 - การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 1 โครงการ โดยสำรวจออกแบบ

และจัดหาที่ดิน ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางทั้งสิ้น 87 โครงการ (ต่อเนื่อง 57 

เปิดใหม่ 30 โครงการ) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 78 แห่ง ก่อสร้างแหล่งน้ำและ

ระบบส่งน้ำฯ(ปชด) 19 แห่ง ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 49 แห่ง ก่อสร้างแก้มลิง 49 แห่ง 

ซึ ่งจะมีปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 112.68 ล้าน ลบ.ม. และเกษตรกรได้รับประโยชน์ 

135,122 ราย 

18,493.8245 ชป. 

 - ปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 230 ล้านไร่ 452.4436 ฝล. 

1.2 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำ
ผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการบรรเทา

อุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 

โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 

โครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยป้องกัน

และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย 0.57 ล้านไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 

117,094 ครัวเรือน 

10,884.2719 ชป. 

1.3 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและ 
ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ โดย 

164.0257  

 - การจัดการคุณภาพน้ำ โดยป้องกันและบรรเทาภัยจากการรุกล้ำของน้ำเค็มใน

พื้นที่การเกษตรและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ด้วยการก่อสร้าง คันกั้นน้ำและทำนบชั่วคราว ซึ่งจะมี

พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากการรุกล้ำของน้ำเค็มลดลง 0.14 ล้านไร่ 

158.3162 ชป. 

 -  การส ่งเสร ิมอน ุร ักษ ์และฟื ้นฟูแม ่น ้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  

ในทุกมิติ โดยการเฝ้าระวังด้านปศุส ัตว์เพื ่อแก้ไขปัญหาลุ ่มน้ำวิกฤต ด้วยการสำรวจ  

เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีความเสียงท่ี

ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำวิกฤติ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชน 12 แห่ง 

5.7095 ปศ. 

1.4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินใน
พื้นที่ต้นน้ำ โดยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำ โดยศึกษา สำรวจ และประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบ สำหรับ

แก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมวางแผนแนวทางการ

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 10 แห่ง 

12.5900 พด.  

 

2. แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  7,491.6204 
 

กษ. ร่วมดำเนินการ   

2.1 ภาคใต้ 1,402.2230 
 

▪ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยการวางระบบ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 4,500 ไร่ 

 

 

1,402.2230 ชป. 
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รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน 
2.2 ภาคใต้ชายแดน  66.5000  

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

การเกษตร ด้วยการการบริหารจัดการน้ำ 380 ไร่ 
66.5000 ชป. 

2.3 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,066.5192  

▪ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยการบริหารจัดการน้ำ 3,700 ไร่ 

1,066.5192 ชป. 

2.4 ภาคตะวันออก 685.3919  

▪ โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการน้ำ 

2,100 ไร่ 
685.3919 ชป. 

2.5 ภาคเหนือ 1,248.0738  

▪ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริหาร

จัดการน้ำ 5,300 ไร่ 
1,248.0738 ชป. 

2.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,022.9125  

▪ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดย

การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 29,259 ไร่ 
3,022.9125 ชป. 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 32.9664   

3.1 สนับสนุนการปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 32.9664  

1) การบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์

ทะเล 2 แห่ง สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพื่อใช้ประกอบศักย์การ

ผลิต (MSY) ของเรือประมง 1,800 ลำ สำรวจและรวบรมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง

เพื่อใช้ในการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) โดยเรือสำรวจ 19/87 เที่ยวเรือ/สถานี 

32.9664 กป. 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

11,220.0676   

4.1 สนับสนุนงานด้านชลประทาน โดยก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 104 แห่ง ส่งเสริมการใช้ยางพาราในการซ่อมแซมและ

ปรับปรุงคันคลองชลประทาน 3,088 ตัน และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน 

10,285.0676 ชป.  

4.2 ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเดิม โดยดำเนินการจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 22,240 ไร่ และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 64,060 ไร่ 
935.0000 กองทุนจัดรูป

ที่ดิน 

5. แผนงานพื ้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4,826.4564   

5.1 การจัดการงานชลประทาน โดยบำรุงรักษางานชลประทาน เพื่อส่งน้ำ ระบาย

น้ำให้พื้นที่เพาะปลูก 25.40 ล้านไร่ 
3,466.8217 ชป. 

5.2 การปฏิบัติการฝนหลวง สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการ

บิน โดยพื้นที่เป้าหมายมีฝนตก 230 ล้านไร่ และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 12 หน่วย 
1,359.6347 ฝล. 

6. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6,654.8148  
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งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

111,372.9702 109,113.2650 -2,259.7052 -2.03

1. ส่วนราชการ 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49

1.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,361.2761    1,324.5423        -36.7338 -2.70

1.2 กรมกำรข้ำว 3,091.3031    3,024.7546        -66.5485 -2.15

1.3 กรมชลประทำน 66,472.1897 68,242.5643 1,770.3746 2.66

1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.4231 1,340.7359 -13.6872 -1.01

1.5 กรมประมง 4,093.6533 4,405.9003 312.2470 7.63

1.6 กรมปศุสัตว์ 6,203.2209 6,147.9682 -55.2527 -0.89

1.7 กรมพัฒนำท่ีดิน 5,678.6956 4,888.9345 -789.7611 -13.91

1.8 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 2,224.4244 2,036.7621 -187.6623 -8.44

1.9 กรมวิชำกำรเกษตร 4,102.8328 3,219.8746 -882.9582 -21.52

1.10กรมส่งเสริมกำรเกษตร 6,317.4940 6,013.4794 -304.0146 -4.81

1.11กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,042.6877 3,125.0466 82.3589 2.71

1.12กรมหม่อนไหม 708.2784 647.1402 -61.1382 -8.63

1.13ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 1,923.0212 1,805.3905 -117.6307 -6.12

1.14ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 283.7112 267.7799 -15.9313 -5.62

1.15ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 642.7178 638.1295 -4.5883 -0.71

1.16สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) 546.4516 516.0589 -30.3927 -5.56

1.17ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

(องค์กำรมหำชน)

163.7156 212.5858 48.8702 29.85

1.18ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43

2. รัฐวิสาหกิจ 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12

2.1 กำรยำงแห่งประเทศไทย 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67

2.2 องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 632.3157 24.0674 -608.2483 -96.19

2.3 องค์กำรสะพำนปลำ 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00

3. กองทุน 1,890.0000 935.0000 -955.0000 -50.53

3.1 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน 400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00

3.2 กองทุนจัดรูปท่ีดิน 935.0000 935.0000 0.0000 0.00

3.3 กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน

ของประเทศ (FTA)

50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00

3.4 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร 505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00

 1. สรุปงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562-2563

(หน่วย : ล้านบาท)

เพ่ิม - ลด จากปี 2562
หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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งบประมาณ งบประมาณ

หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1)+(2)+(3) 111,372.9702 109,113.2650 -2,259.7052 -2.03

1. ส่วนราชการ 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49

1.1 กลุ่มอ านวยการ 2,997.8723 2,959.0964 -38.7759 -1.29

1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,361.2761        1,324.5423       -36.7338 -2.70

2) ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 283.7112 267.7799 -15.9313 -5.62

3) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 642.7178 638.1295 -4.5883 -0.71

4) สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) 546.4516 516.0589 -30.3927 -5.56

5) ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

(องค์กำรมหำชน)

163.7156 212.5858 48.8702 29.85

6) ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43

1.2 กลุ่มพัฒนาการผลิต 18,199.2885 17,445.6379 -753.6506 -4.14

1) กรมประมง 4,093.6533 4,405.9003 312.2470 7.63

2) กรมปศุสัตว์ 6,203.2209 6,147.9682 -55.2527 -0.89

3) กรมวิชำกำรเกษตร 4,102.8328 3,219.8746 -882.9582 -21.52

4) กรมกำรข้ำว 3,091.3031 3,024.7546 -66.5485 -2.15

5) กรมหม่อนไหม 708.2784 647.1402 -61.1382 -8.63

1.3 กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 76,298.3309 76,973.6514 675.3205 0.89

1) กรมชลประทำน 66,472.1897 68,242.5643 1,770.3746 2.66

2) กรมพัฒนำท่ีดิน 5,678.6956 4,888.9345 -789.7611 -13.91

3) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 1,923.0212 1,805.3905 -117.6307 -6.12

4) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 2,224.4244 2,036.7621 -187.6623 -8.44

1.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ 10,714.6048 10,479.2619 -235.3429 -2.20

1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.4231 1,340.7359 -13.6872 -1.01

2) กรมส่งเสริมกำรเกษตร 6,317.4940 6,013.4794 -304.0146 -4.81

3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,042.6877 3,125.0466 82.3589 2.71

2. รัฐวิสาหกิจ 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12

2.1กำรยำงแห่งประเทศไทย 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67

2.2องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 632.3157 24.0674 -608.2483 -96.19

2.3องค์กำรสะพำนปลำ 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00

3. กองทุน 1,890.0000 935.0000 -955.0000 -50.53

3.1กองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน 400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00

3.2กองทุนจัดรูปท่ีดิน 935.0000 935.0000 0.0000 0.00

3.3กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำร

แข่งขันของประเทศ (FTA)

50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00

3.4กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร 505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00

เพ่ิม - ลด จากปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

 2. สรุปงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกลุ่มภารกิจ  ปี 2562- 2563
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 สป.กษ.  กข.  ชป.  ตส.  กป.  ปศ.  พด.  ฝล.  วก.  กสก.  กสส.  มม.  ส.ป.ก.  มกอช.  สศก.  สวพส.  พกฉ.  สวก. กยท อตก กองทุน รวม

รวม 1,324.5423 3,024.7546 68,242.5643 1,340.7359 4,405.9003 6,147.9682 4,888.9345 2,036.7621 3,219.8746 6,013.4794 3,125.0466 647.1402 1,805.3905 267.7799 638.1295 516.0589 212.5858 216.5500 80.0000 24.0674 935.0000 109,113.2650

1 รวมบุคลากรภาครัฐ 751.2840   746.2972     6,436.2274    830.3643   2,263.5710   3,460.9276   1,109.5985   218.5874     2,240.2917   3,925.3386   1,879.4995  282.0219  804.1280   95.8825  343.2832  91.0871    40.8449   -          -        16.2344  -          25,535.4692  

บุคลากร 751.2840 746.2972 6,436.2274 830.3643 2,263.5710 3,460.9276 1,109.5985 218.5874 2,240.2917 3,925.3386 1,879.4995 282.0219 804.1280 95.8825 343.2832 91.0871 40.8449 16.2344 25,535.4692

2 งบประมาณรายจ่าย 
(Function)

513.2965 2,157.7840 13,751.8893 407.4938 1,929.0628 2,472.2860 3,414.6052 1,365.7311 899.7227 1,604.3244 1,103.2157 315.7521 451.5625 165.0334 279.4529 424.9718 171.7409 216.5500 80.0000 7.8330 935.0000 32,667.3081

2.1 รวมพ้ืนฐาน 492.3518   193.0240     3,466.8217    335.1733   526.7060     1,061.8551   1,542.9438   1,359.6347  328.4460     522.6231     685.6905     180.7890  281.5996   88.8702  229.7104  65.0279    100.0759  -          80.0000  7.8330   -          11,549.1760  

 - แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน

492.3518 193.0240 335.1733 526.7060 1,061.8551 1,542.9438 328.4460 522.6231 685.6905 180.7890 281.5996 88.8702 229.7104 80.0000 7.8330 6,557.6158

 - แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

65.0279 100.0759 165.1038

 - แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

3,466.8217 1,359.6347 4,826.4564

2.2 รวมยุทธศาสตร์ 20.9447    1,964.7600   10,285.0676   72.3205     1,402.3568   1,410.4309   1,871.6614   6.0964        571.2767     1,081.7013   417.5252     134.9631  169.9629   76.1632  49.7425   359.9439  71.6650   216.5500  -        -        935.0000  21,118.1321  

 - แผนงานยุทธศาสตร์การ

จัดการปัญหาแรงงานต่าง

ด้าวและการค้ามนุษย์

16.4000 16.4000

 - แผนงานยุทธศาสตร์

ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี

มีผลกระทบต่อความม่ันคง

448.2258 448.2258

 - แผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า

1,687.5703 29.8480 606.7425 1,252.6381 1,487.8204 314.2044 987.9433 69.0205 55.4438 140.9560 76.1632 47.2643 6,755.6148

 - แผนงานยุทธศาสตร์การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน)

237.0028 23.4837 24.0277 36.1084 6.0964 220.0000 24.8653 73.9000 216.5500 862.0343

 - แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างพลังทางสังคม

20.9447 40.1869 42.4725 274.5384 133.7651 347.7326 37.0723 93.7580 68.5047 54.6540 29.0069 2.4782 286.0439 71.6650 1,502.8232

 - แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ

สนับสนุนด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม

280.0000 280.0000

 - แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง

การเติบโตอย่างย่ังยืนบน

สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

32.9664 32.9664

แผนงาน หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

3. สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน ตามแผนงาน ปี 2563
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แผนงาน หน่วยงาน

 - แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ

สนับสนุนด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

10,285.0676 935.0000 11,220.0676

3 รวมบูรณาการ Aganda     55.9220        72.8981    40,562.8272    100.9331      196.7388      153.8577      148.1943      452.4436        63.5389      444.6133      142.3314     34.3659    544.8463     6.8640    15.3934            -              -              -            -            -              -     42,995.7680

 - แผนงานบูรณาการ

ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

14.9117 20.4634 17.8020 22.4244 22.0726 16.4658 24.1412 17.7874 156.0685

 - แผนงานบูรณาการสร้าง

รายได้จากการท่องเท่ียว

3.8600 3.8600

 - แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล

7.4450 4.9499 10.5940 22.9889

 - แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

16.6368 10.4779 6.9228 34.0375

 - แผนบูรณาการพัฒนาด้าน

คมนาคมและระบบโลจิ

สติกส์

18.8664 22.5694 8.7110 6.8640 2.3585 59.3693

 - แผนบูรณาการพัฒนาและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

41.0103 52.4347 75.6861 133.8613 93.0283 80.1445 23.7639 396.6839 142.3314 34.3659 544.8463 13.0349 1,631.1915

 - แผนบูรณาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า

40,562.8272 5.7095 12.5900 452.4436 41,033.5703

 - แผนบูรณาการจัดการ

มลพิษและส่ิงแวดล้อม

38.9940 15.6880 54.6820

4 รวมพ้ืนท่ีระดับภาค Area 4.0398      47.7753       7,491.6204    1.9447      16.5277       60.8969       216.5365     -             16.3213       39.2031       -             15.0003    4.8537       -         -          -          -          -          -        -        -          7,914.7197    

 - แผนงานบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.0398 47.7753 7,491.6204 1.9447 16.5277 60.8969 216.5365 16.3213 39.2031 15.0003 4.8537 7,914.7197
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการ

ขับเคล่ือนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการ

สร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียว

แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล

แผนบูรณาการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

แผนบูรณาการ

พัฒนาด้านคมนาคม

และระบบโลจิสติกส์

แผนบูรณาการ

พัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

แผนบูรณาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า

แผนบูรณาการ

จัดการมลพิษและ

ส่ิงแวดล้อม

แผนงานบูรณาการ

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ระดับภาค

รวม

156.0685            3.86000             22.98890                  34.03750            59.36930            1,631.19150        41,033.57030 54.68200           7,914.71970     50,910.48770      

1. ส่วนราชการ 156.0685            3.86000             22.98890                  34.03750            59.36930            1,631.19150        41,033.57030 54.68200           7,914.71970     50,910.48770      

1.1 สป.กษ.                14.9117                        -                                -                          -                          -                41.01030                   -                         -               4.03980             59.96180

1.2 กข.                20.4634                        -                                -                          -                          -                52.43470                   -                         -             47.77530             120.67340

1.3 ชป.                        -                          -                                -                          -                          -                          -     40,562.82720                       -         7,491.62040        48,054.44760

1.4 ตส.                17.8020                        -                        7.44500                        -                          -                75.68610                   -                         -               1.94470            102.87780

1.5 กป.                22.4244                        -                        4.94990              16.63680              18.86640            133.86130                   -                         -             16.52770             213.26650

1.6 ปศ.                22.0726                        -                                -                10.47790              22.56940              93.02830           5.70950                       -             60.89690             214.75460

1.7 พด.                16.4658                        -                                -                          -                          -                80.14450         12.59000             38.99400         216.53650             364.73080

1.8 ฝล.                        -                          -                                -                          -                          -                          -          452.44360                      -               452.44360

1.9 วก.                24.1412                        -                      10.59400                6.92280               8.71100             23.76390                   -                         -             16.32130              90.45420

1.10กสก.                17.7874                3.86000                             -                          -                          -              396.68390                   -               15.68800           39.20310             473.22240

1.11กสส.                        -                          -                                -                          -                          -              142.33140                   -                         -               142.33140

1.12มม.                        -                          -                                -                          -                          -                34.36590                   -                         -             15.00030              49.36620

1.13ส.ป.ก.                        -                          -                                -                          -                          -              544.84630                   -                         -               4.85370            549.70000

1.14มกอช.                        -                          -                                -                          -                  6.86400                       -                     -                         -                  6.86400

1.15สศก.                        -                          -                                -                          -                  2.35850             13.03490                   -                         -                15.39340

1.16สวพส.                        -                          -                                -                          -                          -                          -                     -                         -                          -   

1.17พกฉ.                        -                          -                                -                          -                          -                          -                     -                         -                          -   

1.18สวก.                        -                          -                                -                          -                          -                          -                     -                         -                          -   

แผนงาน

รวมกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

 4. สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน ตามแผนงานบูรณาการ ปี 2563
 ปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ รวม 9 แผนงาน แยกเป็น Agenda 8 แผน Area 1 แผน ดังน้ี 
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการ

ขับเคล่ือนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการ

สร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียว

แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล

แผนบูรณาการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

แผนบูรณาการ

พัฒนาด้านคมนาคม

และระบบโลจิสติกส์

แผนบูรณาการ

พัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

แผนบูรณาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า

แผนบูรณาการ

จัดการมลพิษและ

ส่ิงแวดล้อม

แผนงานบูรณาการ

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ระดับภาค

รวม

แผนงาน

2. รัฐวิสาหกิจ -                    -                    -                          -                    -                    -                    -               -                   -                 -                    

2.1กยท. -                     -                     -                            -                     -                     -                     -                 -                     -                      

2.2อตก. -                     -                     -                            -                     -                     -                     -                 -                     -                      

3. กองทุน -                    -                    -                          -                    -                    -                    -               -                   -                 -                    

3.2 กองทุนจัดรูปท่ีดิน                        -                          -                                -                          -                          -                          -                     -                         -                          -   
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 111,372.9702 109,113.2650 -2,259.7052 -2.03

1. ส่วนราชการ 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49

1.1 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 1,361.2761 1,324.5423 -36.7338 -2.70

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 736.3328     751.2840     14.9512    2.03

 -  รายการบุคลากรภาครัฐ 736.3328            751.2840 14.9512     2.03

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 527.4795     492.3518     -35.1277 -6.66

 - ผลผลิตอ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 527.4795      492.3518      -35.1277 -6.66

22.1555 20.9447 -1.2108 -5.47

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22.1555 20.9447 -1.2108 -5.47

4. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.6925 14.9117 -2.7808 -15.72

 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.6925 14.9117 -2.7808 -15.72

5 แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 57.6158 41.0103 -16.6055 -28.82

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 57.6158 41.0103 -16.6055 -28.82

6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 0.0000 4.0398 4.0398 100.00

 - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 0.0000 4.0398 4.0398 100.00

1.2 กรมการข้าว 3,091.3031 3,024.7546 -66.5485 -2.15

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 756.3739 746.2972 -10.0767 -1.33

 - รายการบุคลากรภาครัฐ 756.3739 746.2972 -10.0767 -1.33

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 227.8976 193.0240 -34.8736 -15.30

 - ผลผลิต:  การวิจัยและพัฒนาข้าว 12.5185 12.2055 -0.3130 -2.50

 - ผลผลิต: การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 215.3791 180.8185 -34.5606 -16.05

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,800.5679 1,687.5703 -112.9976 -6.28

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 66.8040 66.8040 0.0000 0.00

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 687.9900 658.9125 -29.0775 -4.23

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 344.1639 187.0282 -157.1357 -45.66

 - โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 675.5500 675.5500 0.0000 0.00

 - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 11.8000 10.6450 -1.1550 -9.79

 - โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 0.0000 32.3229 32.3229 100.00

 - โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยท้ังตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ

0.0000 14.8626 14.8626 100.00

 - โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตพืช 0.0000 8.6000 8.6000 100.00

 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ 0.0000 28.9251 28.9251 100.00

 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 3.9200 3.9200 0.0000 0.00

 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 10.3400 0.0000 -10.3400 -100.00

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 201.3587 237.0028 35.6441 17.70

 -  โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว       201.3587       237.0028 35.6441 17.70

5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 39.8571 40.1869 0.3298 0.83

 -  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 4.7870 4.9687 0.1817 3.80

 -  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 35.0701 35.2182 0.1481 0.42

5 งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน ตามแผนงาน  ผลผลิต/โครงการ  ปี 2562 - 2563

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

6 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.6433 20.4634 1.8201 9.76

 -  โครงการต าบลม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.6433 20.4634 1.8201 9.76

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 46.6046 52.4347 5.8301 12.51

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 33.4628 25.4550 -8.0078 -23.93

 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 8.6418 8.6847 0.0429 0.50

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 4.5000 5.7500 1.2500 27.78

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 12.5450 12.5450 100.00

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 0.0000 47.7753 47.7753 100.00

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 0.0000 18.1888 18.1888 100.00

 - โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

0.0000 24.2765 24.2765 100.00

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 0.0000 5.3100 5.3100 100.00

1.3 กรมชลประทาน 66,472.1897 68,242.5643 1,770.3746 2.66

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6,480.3202 6,436.2274 -44.0928 -0.6804

 - ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 6,480.3202 6,436.2274 -44.0928 -0.6804

2,943.1235 3,466.8217 523.6982 17.7940

 - ผลผลิตการจัดการน้ าชลประทาน 2,943.1235 3,466.8217 523.6982 17.7940

13,460.8424 10,285.0676 -3,175.7748 -23.5927

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,369.5161 2,055.4670 685.9509 50.0871

 - โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 6,934.2060 2,119.8102 -4,814.3958 -69.4297

 - โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน 5,157.1203 6,109.7904 952.6701 18.4729

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 35,955.3584 40,562.8272 4,607.4688 12.81

 - โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 5,097.3157 6,095.8870 998.5713 19.59

 - โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 15,937.0556 18,493.8245 2,556.7689 16.04

 - โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 6,325.6740 8,164.9576 1,839.2836 29.08

 - โครงการจัดการคุณภาพน้ า 312.0534 158.3162 -153.7372 -49.27

 - โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 174.9292 407.6776 232.7484 133.05

 - โครงการเข่ือนทดน้ าผาจุก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 820.5455 437.2910 -383.2545 -46.71

 - โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 188.7001 223.8065 35.1064 18.60

 - โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 413.1337 265.7431 -147.3906 -35.68

 - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 701.9101 737.9231 36.0130 5.13

 - โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 1,632.8686 537.6367 -1,095.2319 -67.07

 - โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าป้ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 413.3005 103.5866 -309.7139 -74.94

 - โครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0000 0.0000 0.0000 100.00

 - โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 233.9820 1,056.6415 822.6595 351.59

 - โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 35.0000 286.9015 251.9015 719.72

 - โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 100.0000 630.0000 530.0000 530.00

 - โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก จังหวัดเลย 650.5100 134.9200 -515.5900 -79.26

 - โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร 0.0000 108.4000 108.4000 100.00

 - โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา 1,503.0160 193.4806 -1,309.5354 -87.13

 - โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,045.3640 42.7635 -1,002.6005 -95.91

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

 - โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล -บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 250.0000 1,866.2308 1,616.2308 646.49

 - โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) 120.0000 387.6034 267.6034 223.00

 - โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน 0.0000 70.0000 70.0000 100.00

 - โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง -น้ าก่ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด

สกลนคร

0.0000 159.2360 159.2360 100.00

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 7,632.5452 7,491.6204 -140.9248 -1.85

 - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,033.0000 1,248.0738 215.0738 20.82

 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2,704.0260 3,022.9125 318.8865 11.79

 - โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 841.0792 685.3919 -155.6873 -18.51

 - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 1,992.1900 1,066.5192 -925.6708 -46.46

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

936.0000 1,402.2230 466.2230 49.81

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 126.2500 66.5000 -59.7500 -47.33

1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.4231 1,340.7359 -13.6872 -1.01

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 836.2266 830.3643 -5.8623 -0.70

 - รายการบุคลากรภาครัฐ 836.2266 830.3643 -5.8623 -0.70

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 348.0292 335.1733 -12.8559 -3.69

 - ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง

348.0292 335.1733 -12.8559 -3.69

38.9628 29.8480 -9.1148 -23.39

 - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32.4953 23.3805 -9.1148 -28.05

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 1.2838 1.2838 0.0000 0.00

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri – Map)

5.1837 5.1837 0.0000 0.00

43.9410 42.4725 -1.4685 -3.34

 -  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 19.6086 21.7900 2.1814 11.12

 -  โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือการจัดการเศรษฐกิจระดับ

ครัวเรือน

24.3324 20.6825 -3.6499 -15.00

5. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.9860 17.8020 -1.1840 -6.24

 - โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.0000 17.8020 17.8020 100.00

 - โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

18.9860 0.0000 -18.9860 -100.00

7.5970 7.4450 -0.1520 -2.00

 - โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 7.5970 7.4450 -0.1520 -2.00

60.6805 75.6861 15.0056 24.73

 -  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร         29.6601         29.6601 0.0000 0.00

 -  โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร         31.0204         40.2100 9.1896 29.62

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจ

ชุมชน

0.0000         5.8160 5.8160 100.00

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

0.0000 1.9447 1.9447 100.00

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 0.0000 0.9408 0.9408 100.00

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 0.0000 1.0039 1.0039 100.00

1.5 กรมประมง 4,093.6533 4,405.9003 312.2470 7.63

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,230.8935 2,263.5710 32.6775 1.46

 - ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

2,230.8935 2,263.5710 32.6775 1.46

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการเข่งขัน 593.2390 526.7060 -66.5330 -11.22

 -  ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านประมง       593.2390       526.7060 -66.5330 -11.22

3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 767.0459 606.7425 -160.3034 -20.90

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า 99.3801 36.9319 -62.4482 -62.84

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 339.4315 288.7444 -50.6871 -14.93

 - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 11.9400 12.7000 0.7600 6.37

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 70.6441 55.0630 -15.5811 -22.06

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

19.1795 17.0000 -2.1795 -11.36

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 12.9848 6.6530 -6.3318 -48.76

 - โครงการจัดระเบียบการท าประมง 206.4649 176.4684 -29.9965 -14.53

 - โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 7.0210 13.1818 6.1608 87.75

4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 18.3400 16.4000 -1.9400 -10.58

 - โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 18.3400 16.4000 -1.9400 -10.58

5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 42.6527 32.9664 -9.6863 -22.71

 - โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างย่ังยืน 42.6527 32.9664 -9.6863 -22.71

6. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 164.6456 448.2258 283.5802 172.24

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 164.6456 448.2258 283.5802 172.24

39.5912 23.4837 -16.1075 -40.68

 - โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 6.3166 8.0894 1.7728 28.07

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง 0.1462 2.8106 2.6644 1,822.44

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง 14.3705 8.7362 -5.6343 -39.21

 - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง 18.7579 3.8475 -14.9104 -79.49

8. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 77.2728 274.5384 197.2656 255.28

 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 6.2309 3.6797 -2.5512 -40.94

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 71.0419 269.3467 198.3048 279.14

 - โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 0.0000 1.5120 1.5120 100.00

9. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.7642 22.4244 -0.3398 -1.49

 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.7642 22.4244 -0.3398 -1.49

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 0.0000 18.8664 18.8664 100.00

 - โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.0000 18.8664 18.8664 100.00

8. แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค

7. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน)
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

11. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14.7056 16.6368 1.9312 13.13

 - โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14.7056 16.6368 1.9312 13.13

0.0000 4.9499 4.9499 100.00

 -  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 0.0000 4.9499          4.9499 100.00

13. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 122.5028 133.8613 11.3585 9.27

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 34.7993 33.6170 -1.1823 -3.40

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 24.9063 21.6400 -3.2663 -13.11

 - โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 7.1871 7.0068 -0.1803 -2.51

 - โครงการส่งเสริม และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอก

ภาคเกษตร

55.6101 55.5975 -0.0126 -0.02

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 16.0000 16.0000 100.00

0.0000 16.5277 16.5277 100.00

 - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 0.0000 3.4968 3.4968 100.00

 - โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0.0000 4.3819 4.3819 100.00

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 0.0000 8.6490 8.6490 100.00

1.6 กรมปศุสัตว์ 6,203.2209 6,147.9682 -55.2527 -0.89

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,446.9082 3,460.9276 14.0194 0.41

 - รายการบุคลากรภาครัฐ 3,446.9082 3,460.9276 14.0194 0.41

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,076.9414 1,061.8551 -15.0863 -1.40

 - ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 1,076.9414 1,061.8551 -15.0863 -1.40

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,311.3253 1,252.6381 -58.6872 -4.48

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

164.8875 96.1148 -68.7727 -41.71

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 436.7274 310.0883 -126.6391 -29.00

 - โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.6118 18.4648 6.8530 59.02

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15.2818 14.8238 -0.4580 -3.00

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 675.6886 807.2934 131.6048 19.48

 - โครงการเกษตรกรรมย่ังยืน 7.1282 5.8530 -1.2752 -17.89

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23.1720 24.0277 0.8557 3.69

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 23.1720 24.0277 0.8557 3.69

5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 136.4703 133.7651 -2.7052 -1.98

 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 6.3035 5.0588 -1.2447 -19.75

 - โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 130.1668 128.7063 -1.4605 -1.12

6. แผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.0726 22.0726 0.0000 0.00

 - โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.0726 22.0726 0.0000 0.00

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12.4008 10.4779 -1.9229 -15.51

 - โครงการพัฒนาด่านเศรษฐกิจพิเศษ 12.4008 10.4779 -1.9229 -15.51

14. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน)

12. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 0.0000 22.5694 22.5694 100.00

 - โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.0000 22.5694 22.5694 100.00

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 124.7673 93.0283 -31.7390 -25.44

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 8.0856 8.0856 0.0000 0.00

 - โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 9.6947 9.6947 0.0000 0.00

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 23.0945 22.6771 -0.4174 -1.81

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 83.8925 52.5709 -31.3216 -37.34

10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 0.0000 5.7095 5.7095 100.00

 - โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิกฤต 0.0000 5.7095 5.7095 100.00

11. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 49.1630 60.8969 11.7339 23.87

 - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 0.0000 1.6099 1.6099 100.00

 - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 6.8410 17.5250 10.6840 156.18

 - โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

23.1340 34.6300 11.4960 49.69

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 11.3270 7.1320 -4.1950 -37.04

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 7.8610 0.0000 -7.8610 -100.00

1.7 กรมพัฒนาท่ีดิน 5,678.6956 4,888.9345 -789.7611 -13.91

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,090.2321 1,109.5985 19.3664 1.78

 -  โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร 1,090.2321 1,109.5985 19.3664 1.78

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,660.1876 1,542.9438 -117.2438 -7.06

 - ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 145.0070 129.6707 -15.3363 -10.58

 - ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาท่ีดิน 154.5454 126.5888 -27.9566 -18.09

 - ผลผลิต : ทรัพยากรท่ีดินและน้ าได้รับการพัฒนา 1,360.6352 1,286.6843 -73.9509 -5.44

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,370.3182 1,487.8204 117.5022 8.57

 - โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 685.1892 715.2000 30.0108 4.38

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

189.8878 252.2210 62.3332 32.83

 - โครงการเกษตรอินทรีย์ 24.8044 32.4220 7.6176 30.71

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 124.7338 68.5500 -56.1838 -45.04

 - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 25.7180 20.7180 -5.0000 -19.44

 - โครงการบริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ าต้นแบบ 0.0000 54.4150 54.4150 100.00

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตพืช

222.4000 222.4000 0.0000 0.00

 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีดินปัญหา 97.5850 121.8944 24.3094 24.91

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 35.3483 36.1084 0.7601 2.15

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 20.9646 36.1084 15.1438 72.24

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 14.3837 0.0000 -14.3837 -100.00

5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสัมคม 328.8659 347.7326 18.8667 5.74

 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 116.5879 126.0096 9.4217 8.08

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 212.2780 221.7230 9.4450 4.45
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

6. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19.5000 16.4658 -3.0342 -15.56

 - โครงการต าบลม่ังคง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19.5000 16.4658 -3.0342 -15.56

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 133.6192 80.1445 -53.4747 -40.02

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8.7318 8.7318 0.0000 0.00

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 104.1804 37.6000 -66.5804 -63.91

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 20.7070 18.2942 -2.4128 -11.65

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 15.5185 15.5185 100.00

8. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 44.4120 38.9940 -810.3368 -1,824.59

 - โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟใน

พ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ

44.4120 38.9940 -5.4180 -12.20

9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 953.0623 12.5900 -940.4723 -98.68

 - โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วย

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า

0.0000 12.5900 12.5900 100.00

 - โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 54.7151 0.0000 -54.7151 -100.00

 - โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 898.3472 0.0000 -898.3472 -100.00

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 43.1500 216.5365 173.3865 401.82

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 0.0000 104.1284 104.1284 100.00

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

0.0000 6.6000 6.6000 100.00

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 20.3551 20.3551 100.00

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 0.0000 4.4700 4.4700 100.00

 - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 4.0000 24.0930 20.0930 502.33

 - โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์

39.1500 56.8900 17.7400 45.31

1.8 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,224.4244 2,036.7621 -187.6623 -8.44

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 212.6055 218.5874 5.9819 2.81

 - ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 212.6055 218.5874 5.9819 2.81

1,530.9095 1,359.6347 -171.2748 -11.19

 - ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,530.9095 1,359.6347 -171.2748 -11.19

3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 13.7494 6.0964 -7.6530 -55.66

 - โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ฝนหลวง

13.7494 6.0964 -7.6530 -55.66

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 467.1600 452.4436 -14.7164 -3.15

 - โครงการการปฏิบัติการฝนหลวง 467.1600 452.4436 -14.7164 -3.15

1.9 กรมวิชาการเกษตร 4,102.8328 3,219.8746 -882.9582 -21.52

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,184.7368 2,240.2917 55.5549 2.54

 - รายการบุคลากรภาครัฐ 2,184.7368 2,240.2917 55.5549 2.54

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 702.3204 328.4460 -373.8744 -53.23

 - ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 448.6489 138.6151 -310.0338 -69.10

 - ผลผลิต  :  สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 253.6715 189.8309 -63.8406 -25.17

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 560.2051 314.2044 -246.0007 -43.91

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri Map)

19.6226 7.5000 -12.1226 -61.78

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 155.7406 78.3054 -77.4352 -49.72

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 21.4616 7.7808 -13.6808 -63.75

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 286.8287 160.4452 -126.3835 -44.06

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 44.8196 22.6098 -22.2098 -49.55

 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 31.7320 9.0632 -22.6688 -71.44

 - โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย 0.0000 1.5000 1.5000 100.00

 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตกัญชา

0.0000 27.0000 27.0000 100.00

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 457.4688 220.0000 -237.4688 -51.91

 - โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

พืชเศรษฐกิจและพืชท้องถ่ิน

457.4688 220.0000 -237.4688 -51.91

5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมเสร้างพลังทางสังคม 75.1517 37.0723 -38.0794 -50.67

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 75.1517 37.0723 -38.0794 -50.67

6. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24.1412 24.1412 0.0000 0.00

 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 24.1412 24.1412 0.0000 0.00

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 23.1227 6.9228 -16.1999 -70.06

 - โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

23.1227 6.9228 -16.1999 -70.06

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  32.4780 8.7110 -23.7670 -73.18

 - โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW

0.0000 8.7110 8.7110 100.00

 - โครงการพัฒนาระบบการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบรับรอง

 และใบผ่านด่านยาง

6.7840 0.0000 -6.7840 -100.00

 - โครงการการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) ส าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพยาง

1.7965 0.0000 -1.7965 -100.00

 - โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมโยงข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

23.8975 0.0000 -23.8975 -100.00

9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  43.2081 23.7639 -19.4442 -45.00

 -  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 35.6803 20.0000 -15.6803 -43.95

 -  โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 7.5278 3.7639 -3.7639 -50.00

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  0.0000 16.3213 16.3213 100.00

 -  โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 0.0000 2.5026 2.5026 100.00

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 4.3662 4.3662 100.00

 -  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกด้านอุตสาหกรรมการค้า

และการลงทุน

0.0000 4.4525 4.4525 100.00

 -  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0.0000 0.0000 0.0000 100.00

 -  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 0.0000 5.0000 5.0000 100.00
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

1.10 กรมส่งเสริมการเกษตร 6,317.4940 6,013.4794 -304.0146 -4.81

4,005.6467 3,925.3386 -80.3081 -2.00

 - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 4,005.6467 3,925.3386 -80.3081 -2.00

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 560.4819 522.6231 -37.8588 -6.75

 - ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 560.4819 522.6231 -37.8588 -6.75

3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 1,049.9054 987.9433 -61.9621 -5.90

 - โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 8.8934 12.4008 3.5074 39.44

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 95.3122 97.7296 2.4174 2.54

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri - Map)

20.5620 44.1960 23.6340 114.94

 - โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 5.4360 5.4303 -0.0057 -0.10

 - โครงการเกษตรอินทรีย์ 10.0500 10.2355 0.1855 1.85

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 485.4805 470.8044 -14.6761 -3.02

 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 56.0482 63.9162 7.8680 14.04

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 212.7335 44.8094 -167.9241 -78.94

 - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 7.4530 7.4530 0.0000 0.00

 - โครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี 14.0000 78.3603 64.3603 459.72

 - โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 0.0000 6.6250 6.6250 100.00

 - โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 133.9366 145.9828 12.0462 8.99

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 89.6524 93.7580 4.1056 4.58

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 86.0524 90.1580 4.1056 4.77

 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3.6000 3.6000 0.0000 0.00

5. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.0160 17.7874 -0.2286 -1.27

 - โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.0160 17.7874 -0.2286 -1.27

6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 4.0800 3.8600 -0.2200 -5.39

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถีเกษตร 4.0800 3.8600 -0.2200 -5.39

10.5780 10.5940 0.0160 0.15

 - โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 10.5780 10.5940 0.0160 0.15

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 519.8263 396.6839 -123.1424 -23.69

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 282.2657 239.5624 -42.7033 -15.13

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 59.7100 62.1078 2.3978 4.02

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 4.2000 4.6000 0.4000 9.52

 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 29.6199 13.4300 -16.1899 -54.66

 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ /วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

56.0558 43.6559 -12.3999 -22.12

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 48.7296 0.0000 -48.7296 -100.00

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 39.2453 33.3278 -5.9175 -15.08

9. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 16.2030 15.6880 -0.5150 -3.18

 - โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 16.2030 15.6880 -0.5150 -3.18

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

43.1043 39.2031 -3.9012 -9.05

 - โครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม

ศักยภาพพ้ืนท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.2565 4.1030 -2.1535 -34.42

 - โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 16.7878 11.5458 -5.2420 -31.23

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 7.9400 10.3655 2.4255 30.55

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 12.1200 13.1888 1.0688 8.82

1.11 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,042.6877 3,125.0466 82.3589 2.71

1,825.0277 1,879.4995 54.4718 2.98

- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,825.0277 1,879.4995 54.4718 2.98

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 689.3720 685.6905 -3.6815 -0.53

 - ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 689.3720 685.6905 -3.6815 -0.53

3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 133.0096 69.0205 -63.9891 -48.11

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 45.4696 0.0000 -45.4696 -100.00

 - โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 26.8365 0.0000 -26.8365 -100.00

 - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 6.5220 0.0000 -6.5220 -100.00

 - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32.4850 0.0000 -32.4850 -100.00

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 15.9765 53.9765 38.0000 237.85

 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.7200 15.0440 9.3240 163.01

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 81.6566 68.5047 -13.1519 -16.11

 - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 11.9810 11.3937 -0.5873 -4.90

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 69.6756 57.1110 -12.5646 -18.03

39.6882 280.0000 240.3118 605.50

 - โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 39.6882 280.0000 240.3118 605.50

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 273.9336 142.3314 -131.6022 -48.04

 - โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 24.3500 0.0000 -24.3500 -100.00

 - โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 12.2700 0.0000 -12.2700 -100.00

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7.3702 0.0000 -7.3702 -100.00

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 3.2385 0.0000 -3.2385 -100.00

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 14.6760 35.5809 20.9049 142.44

 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 0.0000 28.9244 28.9244 100.00

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจ

ชุมชน

205.2669 74.8829 -130.3840 -63.52

 - โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 6.7620 2.9432 -3.8188 -56.47

10. แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน)

5. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

1.12 กรมหม่อนไหม 286.7977 282.0219 -4.7758 -1.67

286.7977 282.0219 -4.7758 -1.67

- รายการบุคลากรภาครัฐ 286.7977 282.0219 -4.7758 -1.67

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 241.6744 180.7890 -60.8854 -25.19

 - ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 241.6744 180.7890 -60.8854 -25.19

3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 32.3027 24.8653 -7.4374 -23.02

 - โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 32.3027 24.8653 -7.4374 -23.02

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 58.4562 54.6540 -3.8022 -6.50

 - โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 58.4562 54.6540 -3.8022 -6.50

5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 42.2478 55.4438 13.1960 31.23

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม 18.6075 24.8173 6.2098 33.37

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12.8580 12.8580 0.0000 0.00

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

4.3490 4.1470 -0.2020 -4.64

 - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 2.4400 1.7500 -0.6900 -28.28

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 3.9933 4.5815 0.5882 14.73

 - โครงการการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 0.0000 7.2900 7.2900 100.00

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 19.6047 34.3659 14.7612 75.29

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7.5010 7.0097 -0.4913 -6.55

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 3.9375 7.0396 3.1021 78.78

 - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 8.1662 7.6380 -0.5282 -6.47

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 12.6786 12.6786 100.00

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 27.1949 15.0003 -12.1946 -44.84

 - โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 27.1949 15.0003 -12.1946 -44.84

1.13 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 1,923.0212 1,805.3905 -117.6307 -6.12

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 800.0028 804.1280 4.1252 0.52

- รายการบุคลากรภาครัฐ 800.0028 804.1280 4.1252 0.52

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 167.8914 281.5996 113.7082 67.73

 - ผลผลิตการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 167.8914 281.5996 113.7082 67.73

3. แผนงานตามยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 185.0781 140.9560 -44.1221 -23.84

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 68.5444 54.8375 -13.7069 -20.00

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 78.5748 66.3720 -12.2028 -15.53

 - โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 20.5540 19.7465 -0.8075 -3.93

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้ากษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

17.4049 0.0000 -17.4049 -100.00

4. แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 36.1561 29.0069 -7.1492 -19.77

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 36.1561 29.0069 -7.1492 -19.77

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 689.7944 544.8463 -144.9481 -21.01

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 45.8913 27.2277 -18.6636 -40.67

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7.4092 6.3560 -1.0532 -14.21

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

 - โครงการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 309.4387 119.7501 -189.6886 -61.30

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 21.5724 21.9678 0.3954 1.83

 - โครงการบริหารจัดการท่ีดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 305.4828 355.6674 50.1846 16.43

 - โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 0.0000 3.8773 3.8773 100.00

 - โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและ

ประชาชน

0.0000 10.0000 10.0000 100.00

6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 44.0984 0.0000 -44.0984 -100.00

 - โครงการการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 44.0984 0.0000 -44.0984 -100.00

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 0.0000 4.8537 4.8537 100.00

 - โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 0.0000 4.8537 4.8537 100.00

1.14 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 283.7112     267.7799     (15.9313)   -5.62

88.8624       95.8825       7.0201 7.90

-  รายการบุคลากรภาครัฐ 88.8624        95.8825        7.0201 7.90

101.0159     88.8702       -12.1457 -12.02

- ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 47.7936        39.7069        -8.0867 -16.92

- ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองท้ังภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก 

มกอช.

20.2531        20.0066        -0.2465 -1.22

- ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 32.9692        29.1567        -3.8125 -11.56

86.4919       76.1632       -10.3287 -11.94

- โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

การผลิต

53.5937        55.5515        1.9578 3.65

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 22.3341        14.8287        -7.5054 -33.61

- โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 10.5641        5.7830          -4.7811 -45.26

4. แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 7.3410        6.8640        6.8640 93.50

 - โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่งออกผ่าน

ระบบ NSW

0.0000 6.8640 6.8640 100.00

 - โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 7.3410 0.0000 -7.3410 -100.00

1.15 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 642.7178 638.1295 -4.5883 -0.71

353.4837 343.2832 -10.2005 -2.89

- รายการบุคลากรภาครัฐ 353.4837 343.2832 -10.2005 -2.89

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 237.2039 229.7104 -7.4935 -3.16

ผลผลิต : บริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร 237.2039 229.7104 -7.4935 -3.16

3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 36.5520 47.2643 10.7123 29.31

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.0000 8.0000 0.0000 0.00

 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4.0000 3.2000 -0.8000 -20.00

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 12.1230 11.4422 -0.6808 -5.62

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 7.0000 1.5786 -5.4214 -77.45

 - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร 4.5290 14.1532 9.6242 212.50

 - โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 0.0000 1.7949 1.7949 100.00

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

 - โครงการจัดท าสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 0.0000 3.8769 3.8769 100.00

 - โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 0.0000 3.2185 3.2185 100.00

 - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 0.9000 0.0000 -0.9000 -100.00

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 2.4782 2.4782 0.0000 0.00

 - โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 2.4782 2.4782 0.0000 0.00

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 0.0000 2.3585 2.3585 100.00

 - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 0.0000 2.3585 2.3585 100.00

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 13.0000 13.0349 0.0349 0.27

 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8.0000 10.3189 2.3189 28.99

 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 0.0000 0.0000 0.0000 100.00

 - โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

2.0000 2.7160 0.7160 35.80

 - โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการความเส่ียงตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้

เกษตรยุคใหม่

3.0000 0.0000 -3.0000 -100.00

1.16 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 546.4516 516.0589 -30.3927 -5.56

88.5325 91.0871 2.5546 2.89

- รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 88.5325 91.0871 2.5546 2.89

61.3975 65.0279 3.6304 5.91

- ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 61.3975 65.0279 3.6304 5.91

81.5000 73.9000 -7.6000 -9.33

- โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง 81.5000 73.9000 -7.6000 -9.33

315.0216 286.0439 -28.9777 -9.20

- โครงการเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง 212.3796 193.1376 -19.2420 -9.06

- โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนา

พ้ืนท่ีสูงและการให้บริการสังคม

102.6420 92.9063 -9.7357 -9.49

1.17 163.7156 212.5858 48.8702 29.85

40.0626 40.8449 0.7823 1.95

- รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 40.0626 40.8449 0.7823 1.95

27.6880 100.0759 72.3879 261.44

- ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน

27.6880 100.0759 72.3879 261.44

95.9650 71.6650 -24.3000 -25.32

- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

95.9650 71.6650 -24.3000 -25.32

1.17 396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43

396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43

- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ

396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางสังคม

3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน)

1. แผนงานบุคสากรภาครัฐ

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน/แผนงาน/ผลผลิต โครงการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน %

เพ่ิม - ลด จากปี 2562งบประมาณ

2. รัฐวิสาหกิจ 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12

2.1 การยางแห่งประเทศไทย 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67

 - ผลผลิต : ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67

2.2 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 632.3157 24.0674 -608.2483 -96.19

15.6100 16.2344 0.6244 4.00

- รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 15.6100 16.2344 0.6244 4.00

546.5265 7.8330 -538.6935 -98.57

- ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพ่ือเกษตกร 26.8882 7.8330 -19.0552 -70.87

- โครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร 519.6383 0.0000 -519.6383 -100.00

70.1792 0.0000 -70.1792 -100.00

-  โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 70.1792 0.0000 -70.1792 -100.00

2.3 องค์การสะพานปลา 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00

93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00

3. กองทุน 1,890.000 935.000 -955.000 -50.53

3.1 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00

400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00

 - กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00

3.2 กองทุนจัดรูปท่ีดิน 935.0000 935.0000 0.0000 0.00

935.0000 935.0000 0.0000 0.00

 - กองทุนจัดรูปท่ีดิน 935.0000 935.0000 0.0000 0.00

3.3 50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00

50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00

 - กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

ของประเทศ (FTA)

50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00

3.4 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00

505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00

 - กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

ของประเทศ

1. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1. แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

65



หน่วยงาน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน %

% %

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 111,372.9702 100.00 109,113.2650 100.00 -2,259.7052 -2.03

- รายจ่ายลงทุน 66,964.8329 60.13 68,274.4127 62.57 1,309.5798 1.96

- รายจ่ายประจ า 44,408.1373 39.87 40,838.8523 37.43 -3,569.2850 -8.04

1 ส่วนราชการ 108,606.9008 100.00 108,074.1976 100.00 -532.7032 -0.49

- รายจ่ายลงทุน 65,936.0792 60.71 67,339.4127 62.31 1,403.3335 2.13

- รายจ่ายประจ า 42,670.8216 39.29 40,734.7849 37.69 -1,936.0367 -4.54

1.1 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 1,361.2761 100.00 1,324.5423 100.00 -36.7338 -2.70

- รายจ่ายลงทุน 58.4811 4.30 57.1453 4.31 -1.3358 -2.28

- รายจ่ายประจ า 1,302.7950 95.70 1,267.3970 95.69 -35.3980 -2.72

1.2 กรมการข้าว 3,091.3031 100.00 3,024.7546 100.00 -66.5485 -2.15

- รายจ่ายลงทุน 324.0193 10.48 346.8159 11.47 22.7966 7.04

- รายจ่ายประจ า 2,767.2838 89.52 2,677.9387 88.53 -89.3451 -3.23

1.3 กรมชลประทาน 66,472.1897 100.00 68,242.5643 100.00 1,770.3746 2.66

- รายจ่ายลงทุน 58,536.1946 88.06 60,390.6620 88.49 1,854.4674 3.17

- รายจ่ายประจ า 7,935.9951 11.94 7,851.9023 11.51 -84.0928 -1.06

1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.4231 100.00 1,340.7359 100.00 -13.6872 -1.01

- รายจ่ายลงทุน 33.7560 2.49 54.1539 4.04 20.3979 60.43

- รายจ่ายประจ า 1,320.6671 97.51 1,286.5820 95.96 -34.0851 -2.58

1.5 กรมประมง 4,093.6533 100.00 4,405.9003 100.00 312.2470 7.63

- รายจ่ายลงทุน 398.1924 9.73 500.5742 11.36 102.3818 25.71

- รายจ่ายประจ า 3,695.4609 90.27 3,905.3261 88.64 209.8652 5.68

1.6 กรมปศุสัตว์ 6,203.2209 100.00 6,147.9682 100.00 -55.2527 -0.89

- รายจ่ายลงทุน 716.2850 11.55 814.9896 13.26 98.7046 13.78

- รายจ่ายประจ า 5,486.9359 88.45 5,332.9786 86.74 -153.9573 -2.81

1.7 กรมพัฒนาท่ีดิน 5,678.6956 100.00 4,888.9345 100.00 -789.7611 -13.91

- รายจ่ายลงทุน 2,996.7948 52.77 2,362.5819 48.33 -634.2129 -21.16

- รายจ่ายประจ า 2,681.9008 47.23 2,526.3526 51.67 -155.5482 -5.80

1.8 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,224.4244 100.00 2,036.7621 100.00 -187.6623 -8.44

- รายจ่ายลงทุน 1,411.1928 63.44 1,265.7367 62.14 -145.4561 -10.31

- รายจ่ายประจ า 813.2316 36.56 771.0254 37.86 -42.2062 -5.19

6.งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนตามรายจ่ายลงทุน-รายจ่ายประจ า ปี 2562 - 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 เพ่ิม - ลด จากปี 2562
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หน่วยงาน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน %

% %

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 เพ่ิม - ลด จากปี 2562

1.9 กรมวิชาการเกษตร 4,102.8328 100.00 3,219.8746 100.00 -882.9582 -21.52

- รายจ่ายลงทุน 315.1147 7.68 320.2209 9.95 5.1062 1.62

- รายจ่ายประจ า 3,787.7181 92.32 2,899.6537 90.05 -888.0644 -23.45

1.10 กรมส่งเสริมการเกษตร 6,317.4940 100.00 6,013.4794 100.00 -304.0146 -4.81

- รายจ่ายลงทุน 213.8549 3.39 282.7100 4.70 68.8551 32.20

- รายจ่ายประจ า 6,103.6391 96.61 5,730.7694 95.30 -372.8697 -6.11

1.11 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,042.6877 100.00 3,125.0466 100.00 82.3589 2.71

- รายจ่ายลงทุน 291.8930 9.59 299.5899 9.59 7.6969 2.64

- รายจ่ายประจ า 2,750.7947 90.41 2,825.4567 90.41 74.6620 2.71

1.12 กรมหม่อนไหม 708.2784 100.00 647.1402 100.00 -61.1382 -8.63

- รายจ่ายลงทุน 83.1581 11.74 38.3810 5.93 -44.7771 -53.85

- รายจ่ายประจ า 625.1203 88.26 608.7592 94.07 -16.3611 -2.62

1.13 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

1,923.0212 100.00 1,805.3905 100.00 -117.6307 -6.12

- รายจ่ายลงทุน 372.6181 19.38 369.6314 20.47 -2.9867 -0.80

- รายจ่ายประจ า 1,550.4031 80.62 1,435.7591 79.53 -114.6440 -7.39

1.14 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ

283.7112 100.00 267.7799 100.00 -15.9313 -5.62

- รายจ่ายลงทุน 23.4810 8.28 11.8048 4.41 -11.6762 -49.73

- รายจ่ายประจ า 260.2302 91.72 255.9751 95.59 -4.2551 -1.64

1.15 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 642.7178 100.00 638.1295 100.00 -4.5883 -0.71

- รายจ่ายลงทุน 92.0434 14.32 98.9549 15.51 6.9115 7.51

- รายจ่ายประจ า 550.6744 85.68 539.1746 84.49 -11.4998 -2.09

1.16 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

546.4516 100.00 516.0589 100.00 -30.3927 -5.56

- รายจ่ายลงทุน 29.0000 5.31 26.3464 5.11 -2.6536 -9.15

- รายจ่ายประจ า 517.4516 94.69 489.7125 94.89 -27.7391 -5.36

1.17 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

163.7156 100.00 212.5858 100.00 48.8702 29.85

- รายจ่ายลงทุน 40.0000 24.43 99.1139 46.62 59.1139 147.78

- รายจ่ายประจ า 123.7156 75.57 113.4719 53.38 -10.2437 -8.28
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หน่วยงาน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน %

% %

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 เพ่ิม - ลด จากปี 2562

1.18 ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน)

396.8043 0.00 216.5500 100.00 -180.2543 -45.43

- รายจ่ายลงทุน 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 396.8043 0.00 216.5500 100.00 -180.2543 -45.43

2  รัฐวิสาหกิจ 876.0694 100.00 104.0674 200.00 -772.0020 -88.12

- รายจ่ายลงทุน 93.7537 10.70 0.0000 100.00 -93.7537 -100.00

- รายจ่ายประจ า 782.3157 89.30 104.0674 100.00 -678.2483 -86.70

2.1 การยางแห่งประเทศไทย 150.0000 200.00 80.0000 100.00 -70.0000 -46.67

- รายจ่ายลงทุน 0.0000 100.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 150.0000 100.00 80.0000 100.00 -70.0000 -46.67

2.2 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 632.3157 100.00 24.0674 100.00 -608.2483 -96.19

- รายจ่ายลงทุน 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 632.3157 100.00 24.0674 100.00 -608.2483 -96.19

2.3 องค์การสะพานปลา 93.7537 100.00 0.0000 100.00 -93.7537 -100.00

- รายจ่ายลงทุน 93.7537 100.00 0.0000 100.00 -93.7537 -100.00

- รายจ่ายประจ า 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

3 กองทุน 1,890.0000 100.00 935.0000 100.00 -955.0000 -50.53
- รายจ่ายลงทุน 935.0000 49.47 935.0000 100.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 955.0000 50.53 0.0000 0.00 -955.0000 -100.00

3.1 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจน

400.0000 100.00 0.0000 100.00 -400.0000 -100.00

- รายจ่ายลงทุน 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 400.0000 100.00 0.0000 100.00 -400.0000 -100.00

3.2 กองทุนจัดรูปท่ีดิน 935.0000 100.00 935.0000 100.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายลงทุน 935.0000 100.00 935.0000 100.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

3.3 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศ

50.0000 100.00 0.0000 0.00 -50.0000 -100.00

- รายจ่ายลงทุน 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 50.0000 100.00 0.0000 100.00 -50.0000 -100.00
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หน่วยงาน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน %

% %

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 เพ่ิม - ลด จากปี 2562

3.4 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 505.0000 100.00 0.0000 100.00 -505.0000 -100.00

- รายจ่ายลงทุน 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

- รายจ่ายประจ า 505.0000 100.00 0.0000 100.00 -505.0000 -100.00

หมายเหตุ:
รายจ่ายลงทุน  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายจ่ายเพ่ือการได้มาซ่ึงค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงเป็นรายจ่ายเพ่ือการสะสมทุนของส่วนราชการ

รายจ่ายประจ า หมายถึง รายจ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารงานประจ า เป็นรายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดซ้ือ

บริการและส่ิงของท่ีไม่เป็นสินทรัพย์ประเภททุน
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หน่วยงาน เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ

รวม ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค รวม ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม

รวม กษ. 17,731.4306 18.6336 6,972.5003 24,722.5645 11,480.9461 1,441.1754 12,922.1215 4,156.5321 62,846.0454 67,002.5775 2,690.6291 1,775.3724 109,113.2650

สัดส่วน 16.25% 0.02% 6.39% 22.66% 10.52% 1.32% 11.84% 3.81% 57.60% 61.41% 2.47% 1.63% 100%

1. ส่วนราชการ 17,715.1962 18.6336 6,972.5003 24,706.3301 11,480.9461 1,441.1754 12,922.1215 4,156.5321 62,846.0454 67,002.5775 2,610.6291 832.5394 108,074.1976

สัดส่วน 16.39% 0.02% 6.45% 22.86% 10.62% 1.33% 11.96% 3.85% 58.15% 62.00% 2.42% 0.77% 100%

1.1 สป.กษ. 526.8105 18.6336 148.4525 693.8966 339.3043 32.5010 371.8053 50.0840 7.0613 57.1453 86.0388 115.6563 1,324.5423

1.2 กข. 542.4038 0.0000 191.9484 734.3522 1,311.8138 23.2889 1,335.1027 297.5871 49.2288 346.8159 603.1421 5.3417 3,024.7546

1.3 ชป. 4,954.7208 0.0000 1,398.6996 6,353.4204 628.7037 731.1116 1,359.8153 754.1441 59,566.7427 60,320.8868 0.4700 207.9718 68,242.5643

1.4 ตส. 460.8264 0.0000 346.7498 807.5762 449.8627 29.1431 479.0058 42.8364 11.3175 54.1539 0.0000 0.0000 1,340.7359

1.5 กป 1,327.4334 0.0000 862.3669 2,189.8003 1,103.7362 122.6286 1,226.3648 144.6320 322.9480 467.5800 436.8834 85.2718 4,405.9003

1.6 ปศ. 2,143.9343 0.0000 1,208.7269 3,352.6612 1,757.3551 118.3879 1,875.7430 668.9575 146.0321 814.9896 94.9620 9.6124 6,147.9682

1.7 พด. 725.0795 0.0000 363.6891 1,088.7686 1,367.2382 51.3051 1,418.5433 76.0122 2,286.5697 2,362.5819 0.7750 18.2657 4,888.9345

1.8 ฝล. 147.8397 0.0000 67.3575 215.1972 526.6671 11.7390 538.4061 1,246.9683 18.7684 1,265.7367 0.0000 17.4221 2,036.7621

1.9 วก. 1,000.2287 0.0000 1,178.2558 2,178.4845 623.7893 80.8474 704.6367 159.2381 160.9828 320.2209 5.0926 11.4399 3,219.8746

1.10  กสก. 3,325.6132 0.0000 521.2148 3,846.8280 1,719.5664 117.7543 1,837.3207 181.0100 101.7000 282.7100 0.0000 46.6207 6,013.4794

1.11 กสส. 1,395.9772 0.0000 391.9293 1,787.9065 632.7812 41.3533 674.1345 165.5821 25.4023 190.9844 422.9208 49.1004 3,125.0466

1.12 มม. 157.9579 0.0000 117.6904 275.6483 210.8820 12.9973 223.8793 38.1410 0.2400 38.3810 9.4872 99.7444 647.1402

1.13 ส.ป.ก. 677.4086 0.0000 75.0987 752.5073 632.1034 43.2484 675.3518 255.7518 113.8796 369.6314 0.0000 7.9000 1,805.3905

1.14 มกอช. 71.2727 0.0000 23.0503 94.3230 67.4570 6.3981 73.8551 11.8048 0.0000 11.8048 5.4065 82.3905 267.7799

1.15 สศก. 257.6895 0.0000 77.2703 334.9598 109.6857 18.4714 128.1571 63.7827 35.1722 98.9549 0.2560 75.8017 638.1295

1.16 สวพส. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 516.0589 0.0000 516.0589

1.17  พกฉ. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 212.5858 0.0000 212.5858

1.18  สวก. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 216.5500 0.0000 216.5500

2. รัฐวิสาหกิจ 16.2344 0.0000 0.0000 16.2344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 7.8330 104.0674

สัดส่วน 15.60% 0.00% 0.00% 15.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.87% 7.53% 100%

2.1 กยท. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 0.0000 80.0000

2.2 อตก. 16.2344 0.0000 0.0000 16.2344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.8330 24.0674

2.3 อสป. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3. กองทุน 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 935.0000 935.0000

สัดส่วน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 100%

3.1 กองทุนจัดรูป

ท่ีดิน

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 935.0000 935.0000

7. งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุน ตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย  ปี 2563
หน่วย : ล้านบาท

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังส้ิน
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(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ

25,478.6557 25,535.4692 12,443.3792 11,549.1760 24,821.0284 21,118.1321 40,834.7495 42,995.7680 7,795.1574 7,914.7197 111,372.9702 109,113.2650 -2,259.7052 -2.03

1. ส่วนราชการ 25,463.0457 25,519.2348 11,696.8527 11,461.3430 23,792.2747 20,183.1321 39,859.5703 42,995.7680 7,795.1574 7,914.7197 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49

1.1 สป.กษ. 736.3328 751.2840 527.4795 492.3518 22.1555 20.9447 75.3083 55.9220 0.0000 4.0398 1,361.2761 1,324.5423 -36.7338 -2.70

1.2 กข. 756.3739 746.2972 227.8976 193.0240 2,041.7837 1,964.7600 65.2479 72.8981 0.0000 47.7753 3,091.3031 3,024.7546 -66.5485 -2.15

1.3 ชป. 6,480.3202 6,436.2274 2,943.1235 3,466.8217 13,460.8424 10,285.0676 35,955.3584 40,562.8272 7,632.5452 7,491.6204 66,472.1897 68,242.5643 1,770.3746 2.66

1.4 ตส. 836.2266 830.3643 348.0292 335.1733 82.9038 72.3205 87.2635 100.9331 0.0000 1.9447 1,354.4231 1,340.7359 -13.6872 -1.01

1.5 กป. 2,230.8935 2,263.5710 593.2390 526.7060 1,109.5482 1,402.3568 159.9726 196.7388 0.0000 16.5277 4,093.6533 4,405.9003 312.2470 7.63

1.6 ปศ. 3,446.9082 3,460.9276 1,076.9414 1,061.8551 1,470.9676 1,410.4309 159.2407 153.8577 49.1630 60.8969 6,203.2209 6,147.9682 -55.2527 -0.89

1.7 พด. 1,090.2321 1,109.5985 1,660.1876 1,542.9438 1,734.5324 1,871.6614 1,150.5935 148.1943 43.1500 216.5365 5,678.6956 4,888.9345 -789.7611 -13.91

1.8 ฝล. 212.6055 218.5874 1,530.9095 1,359.6347 13.7494 6.0964 467.1600 452.4436 0.0000 0.0000 2,224.4244 2,036.7621 -187.6623 -8.44

1.9 วก. 2,184.7368 2,240.2917 702.3204 328.4460 1,092.8256 571.2767 122.9500 63.5389 0.0000 16.3213 4,102.8328 3,219.8746 -882.9582 -21.52

1.10กสก. 4,005.6467 3,925.3386 560.4819 522.6231 1,139.5578 1,081.7013 568.7033 444.6133 43.1043 39.2031 6,317.4940 6,013.4794 -304.0146 -4.81

1.11กสส. 1,825.0277 1,879.4995 689.3720 685.6905 254.3544 417.5252 273.9336 142.3314 0.0000 0.0000 3,042.6877 3,125.0466 82.3589 2.71

1.12มม. 286.7977 282.0219 241.6744 180.7890 133.0067 134.9631 19.6047 34.3659 27.1949 15.0003 708.2784 647.1402 -61.1382 -8.63

1.13ส.ป.ก. 800.0028 804.1280 167.8914 281.5996 221.2342 169.9629 733.8928 544.8463 0.0000 4.8537 1,923.0212 1,805.3905 -117.6307 -6.12

1.14มกอช. 88.8624 95.8825 101.0159 88.8702 86.4919 76.1632 7.3410 6.8640 0.0000 0.0000 283.7112 267.7799 -15.9313 -5.62

1.15สศก. 353.4837 343.2832 237.2039 229.7104 39.0302 49.7425 13.0000 15.3934 0.0000 0.0000 642.7178 638.1295 -4.5883 -0.71

1.16สวพส. 88.5325 91.0871 61.3975 65.0279 396.5216 359.9439 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 546.4516 516.0589 -30.3927 -5.56

1.17พกฉ. 40.0626 40.8449 27.6880 100.0759 95.9650 71.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 163.7156 212.5858 48.8702 29.85

1.18  สวก. 0.0000 0.0000 0.0000 396.8043 216.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 396.8043 216.5500 -180.2543 100.00

2. รัฐวิสาหกิจ 15.6100 16.2344 696.5265 87.8330 93.7537 0.0000 70.1792 0.0000 0.0000 0.0000 876.0694 104.0674 -772.0020 -88.12

2.1 กยท. 0.0000 0.0000 150.0000 80.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 150.0000 80.0000 -70.0000 -46.67

2.2 อตก. 15.6100 16.2344 546.5265 7.8330 0.0000 0.0000 70.1792 0.0000 0.0000 0.0000 632.3157 24.0674 -608.2483 -96.19

2.3 อสป. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 93.7537 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 93.7537 0.0000 -93.7537 -100.00

3. กองทุน 0.0000 0.0000 50.0000 0.0000 935.0000 935.0000 905.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1,890.0000 935.0000 -955.0000 -50.53

3.1 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 400.0000 0.0000 0.0000 0.0000 400.0000 0.0000 -400.0000 -100.00

3.2 กองทุนจัดรูปท่ีดิน 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 935.0000 935.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 935.0000 935.0000 0.0000 0.00

3.3 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตฯ 

(FTA)

0.0000 0.0000 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.0000 0.0000 -50.0000 -100.00

3.4 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 505.0000 0.0000 0.0000 0.0000 505.0000 0.0000 -505.0000 -100.00

8. สรุปงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน ตามกลุ่มงบประมาณ ปี 2562 - 2563

รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ิม / ลด จากปี 2562

1.1 แผนงานบุคลากร 2.1 แผนงานพ้ืนฐาน 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 3.1 แผนงานบูรณาการ 4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

หน่วยงาน 1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนท่ี (Area) รวม

          ปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงบประมาณ 4 กลุ่ม ดังน้ี 
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 งบประมาณปี  2563

วงเงิน สัดส่วน* วงเงิน สัดส่วน*

1 งบกลาง 518,770.9180      16.21 -                   -      

2 ส านักนายกรัฐมนตรี 29,823.2464       0.93 -                   -      

3 กระทรวงกลาโหม 124,400.2500      3.89 -                   -      

4 กระทรวงการคลัง 13,903.6170       0.43 -                   -      

5 กระทรวงการต่างประเทศ 4,940.4730         0.15 -                   -      

6 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 3,384.6691         0.11 -                   -      

7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 17,795.1151       0.56 -                   -      

8 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 47,890.3446       1.50 -                   -      

9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ และกองทุน) 31,644.4751      0.99 31,644.4751 29.00

10กระทรวงคมนาคม 54,211.3330       1.69 -                   -      

11กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 4,481.1188         0.14 -                   -      

12กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 12,471.8988       0.39 -                   -      

13กระทรวงพลังงาน 1,312.9891         0.04 -                   -      

14กระทรวงพาณิชย์ 4,227.2150         0.13 -                   -      

15กระทรวงมหาดไทย 288,459.1424      9.01 -                   -      

16กระทรวงยุติธรรม 13,865.5801       0.43 -                   -      

17กระทรวงแรงงาน 67,735.5322       2.12 -                   -      

18กระทรวงวัฒนธรรม 4,813.5640         0.15 -                   -      

19กระทรวงศึกษาธิการ 132,834.2545      4.15 -                   -      

20กระทรวงสาธารณสุข 26,730.7375       0.84 -                   -      

21กระทรวงอุตสาหกรรม 2,108.1780         0.07 -                   -      

22ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน

ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

46,242.9993       1.45                    -   -      

23จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 23,597.0609       0.74                    -   -      

24 รัฐวิสาหกิจ 88,164.6055      2.76             87.8330 0.08   

25หน่วยงานของรัฐสภา 5,032.2214         0.16                    -   -      

26หน่วยงานของศาล 7,080.0311         0.22 -                   -      

27หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 4,737.7544         0.15 -                   -      

28องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 54,112.6033       1.69 -                   -      

29หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 304.7612           0.01 -                   -      

30สภากาชาดไทย 10,619.1629       0.33 -                   -      

31ส่วนราชการในพระองค์ 7,685.2828         0.24 -                   -      

32 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,641.9103      0.33 156.0685          0.14   

33แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 16,036.5147       0.50 -                   -      

กระทรวง/แผนงานบูรณาการ
งบประมาณของหน่วยงาน 

กษ.

              หน่วย : ล้านบาท

9. งบประมาณท้ังประเทศ ปี 2563
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 งบประมาณปี  2563

วงเงิน สัดส่วน* วงเงิน สัดส่วน*
กระทรวง/แผนงานบูรณาการ

งบประมาณของหน่วยงาน 

กษ.

              หน่วย : ล้านบาท

34 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 405.5301          0.01 54.6820           0.05   

35แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 957.0451           0.03 -                   -      

36แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 863.8468           0.03 -                   -      

37 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 58,796.2131      1.84 41,033.5703      37.61  

38แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5,299.5912         0.17 -                   -      

39แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 1,305.2514         0.04 -                   -      

40 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจีสติกส์ 95,374.9769      2.98 59.3693           0.05   

41 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล

1,738.0448       0.05 22.9889           0.02   

42 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,920.9089       0.22 34.0375           0.03   

43 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 20,305.1198      0.63 7,914.7197       7.25   

44 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3,018.4466       0.09 1,631.1915       1.49   

45แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1,172.6635         0.04 -                   -      

46 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 7,222.4312       0.23 3.8600             0.00   

47 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 777,549.8754    24.30 25,535.4692      23.40  

48 รายจ่ายหมุนเวียน 204,173.8957    6.38 935.0000          0.86   

49แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 272,127.1342      8.50 -                   -      

50รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 62,709.4658       1.96 -                   -      

       รวมท้ังประเทศ 3,200,000.0000 100.00 109,113.2650 100.00
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ปี 2563 หน่วยนับ

รวม ด ำเนินกำร ลงทุน

รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 109,113.2650    41,873.1892   67,240.0758     

v ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 620.6943          603.2285       17.4658          

ꞏ ผลสัมฤทธ์ิ : เกษตรและแรงงำนประมงได้รับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ท่ีมีผลกระทบต่อควำมม่ันคง

620.6943          603.2285       17.4658          

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรป

เน่ืองจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : การใช้แรงงานในเรืองประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายร้อย

ละ 100

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : แรงงำนประมงได้รับกำรคุ้มครอง 464.6258          464.6258       -                 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือ

คนประจ าเรือส าหรับต่างด้าว 50,000 ราย

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

ร้อยละ 100

แผนงำนงบประมำณ 464.6258          464.6258       -                 

1 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 16.4000           16.4000         -                 

1.1 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์อย่ำงบูรณำกำร            16.4000          16.4000                   -   

1) โครงกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนกำรประมง 50,000      รำย 16.4000           16.4000         -                 กป.

  - การตรวจร่วมในเรือประมงฯ  กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี            144  คร้ัง                     -                     -                      -    กป.

  - บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจในการส่งออก

สินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปโดยการออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคน

ต่างด้าว เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

       50,000  ราย                     -                     -                      -    กป.

2 แผนงำนยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 448.2258          448.2258       -                 

2.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีกระทบต่อควำมม่ันคงและผลประโยชน์แห่งชำติ           448.2258        448.2258                   -    กป.

1) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 250,000    คร้ัง 448.2258          448.2258       -                 

 - ติดตาม ควบคุมการเฝ้าระวังการท าการประมงของเรือประมงไทย

ในน่านน  าไทยผ่านระบบติดตามเรือ (VMS)

     250,000  คร้ัง                     -                     -                      -    กป.

 - ติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบการท าการประมงของเรือขนถ่าย

สัตว์น  านอกน่านน  ารวมทั งเรือสนับสนุนเพ่ือการประมง

           402  คร้ัง                     -                     -                      -    กป.

 - ตรวจเรือประมงในพื นท่ีเส่ียงและปฏิบัติการเร่งด่วน ควบคุมเฝ้า

ระวังการท าการประมงพื นท่ีชายฝ่ังและนอกชายฝ่ัง

           719  คร้ัง                     -                     -                      -    กป.

 - ตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่างประเทศก่อนเทียบท่า เรือขนถ่าย

สัตว์น  า/เรือประมง เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

       60,000  คร้ัง                     -                     -                      -    กป.

 - ตรวจสุขลักขณะสะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตรวจสอบย้อนกลับ

โรงงาน

           789  แห่ง                     -                     -                      -    กป.

 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

แบบฟอร์ม สศก. 1

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน
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ปี 2563 หน่วยนับ

รวม ด ำเนินกำร ลงทุน

 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้มี

รำยได้เพ่ิมข้ึน

156.0685          138.6027       17.4658          

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มี

รายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ

แผนงำนงบประมำณ 156.0685          138.6027       17.4658          

1 แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 35,230      รำย 156.0685          138.6027       17.4658          

1.1 สนับสนุนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม

ไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

156.0685          138.6027       17.4658          

1) โครงกำรต ำบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 21,920      รำย 94.5912           77.1254         17.4658          

 - ฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือการปลูกข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าวพ้ืนเมือง และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพ้ืนท่ีเหมาะสม

         4,750  ราย             20.4634           19.4634              1.0000  กข.

 - เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในต าบลจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

         9,000  ราย             17.8020           17.8020                    -    ตส.

 - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดย          8,170  ราย             17.7874           17.7874                    -    กสก.

1) เพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนท่ี/ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชประจ าถ่ิน/ เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร/ ส่งเสริมการท าเกษตร

แบบผสมผสาน/ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีนาร้างเพ่ือปลูกข้าว        12,666  ไร่             16.4658                   -              16.4658  พด.

 - จัดต้ังธนาคารแพะ บริหารธนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และส่งเสริม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร ดูแล

สุขภาพสัตว์ ผสมพันธ์ุแพะ การผสมเทียม ตลอดจนการตลาด

         1,000  ราย             22.0726           22.0726                    -    ปศ.

2) โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ด้ำน

ประมง)

13,310      รำย 61.4773           61.4773         -                 

 - การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ             14.9117           14.9117                    -    สป.กษ.

1) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับต าบล                     -                     -                      -    สป.กษ.

2) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)                     -                     -                      -    สป.กษ.

3) การขับเคล่ือนแผนงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

                    -                     -                      -    สป.กษ.

 - ส่งเสริมอาชีพด้านประมง             22.4244           22.4244

1) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 

อบรมด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         2,910  ราย                     -                     -                      -    กป.

2) ปล่อยพันธ์ุกุ้งกุลาด าเพ่ือเพ่ิมผลผลิต               4  ล้านตัว                     -                     -                      -    กป.

 - ให้บริการวิชาการด้านการผลิตพืช โดย              -                   -               24.1412           24.1412                    -    วก.

1) ฝึกอบรมรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  10,000  ราย                     -                     -                      -    วก.

2) จัดท าแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย  99  แปลง                     -                     -                      -    วก.

3) จัดท าแปลงขยายผลในพ้ืนท่ีเกษตรกร  459  แปลง                     -                     -                      -    วก.

           400  ราย
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 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน

v ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 33,467.3423      28,732.0812   4,735.2611      

ꞏ ผลสัมฤทธ์ิ : เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มี

ควำมเข้มแข็ง น ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

ให้กับสินค้ำและบริกำรด้ำนเกษตร เพ่ือยกระดับรำยได้เกษตรกรและสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

33,467.3423      28,732.0812   4,735.2611      

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการท่ีผลิตได้ภายในประเทศ

เพ่ิมขึ นร้อยละ 3

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน

กำรเกษตร

29,713.6258      25,202.7426   4,510.8832      

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถ่ิน

เพ่ิมขึ นร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

(GAP/เกษตรอินทรีย์) เพ่ิมขึ น ร้อยละ 3

 ตัวช้ีวัดท่ี 3 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ิมขึ น ร้อย

ละ 3

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

เพ่ิมขึ น ร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพ่ิมขึ น 

ร้อยละ 3

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ นเฉล่ีย ร้อยละ 10

แผนงำนงบประมำณ 29,713.6258      25,202.7426   4,510.8832      

1 แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 3.8600             3.8600           -                 

1.1 ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 3.8600             3.8600           -                 

1) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร             77  แห่ง              3.8600            3.8600                   -    กสก.

 - พัฒนาบุคคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร/ อบรมเพ่ิมทักษะ

ในการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร/ ยกระดับ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน ในระดับจังหวัด

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชุมชน/ สร้างเครือข่ายการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในระดับเขต

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การส่งเสริมการตลาดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร/ ประเมินความพร้อมและ

เช่ือมโยงเส้นทาง (Route trip)การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2 แผนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 34.0375           13.8249         20.2126          

2.1 กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 34.0375           13.8249         20.2126          

1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพด่ำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 34.0375           13.8249         20.2126          

 - พัฒนาด่านตรวจพืช 14 ด่าน ให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือความคล่องตัว

รวดเร็วในการให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชท่ีน าเข้าและส่งออก

 14  ด่าน               6.9228             2.1000              4.8228  วก.

1) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา กฎระเบียบมาตรการและข้อตกลง

ระหว่างประเทศ

             -                   -                       -                     -                      -    วก.

2) พัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร ห้องปฏิบัติการจัดหาติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ์ครุภัณฑ์

เพ่ือตรวจสินค้าเกษตรน าเข้า-ส่งออก

             -                   -                       -                     -                      -    วก.

3) พัฒนาการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ท่ีเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างประเทศบูรณาการและประสานแลกเปล่ียนข้อมูลกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

             -                   -                       -                     -                      -    วก.
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 - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านตรวจสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ า และด่าน

ตรวจสัตว์น้ า 4 แห่ง)

              1  รายการ             16.6368             4.9760            11.6608  กป.

 - พัฒนาด่านกักกันสัตว์ เพ่ือการให้บริการท่ีเก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนท่ี ได้แก่ 1) สระแก้ว 2) มุกดาหาร 3) ตราด 4) ตาก 

5) หนองคาย 6) สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์)  7) นราธิวาส 8) เชียงราย 

(เชียงของ เชียงแสน แม่สาย)

             13  แห่ง             10.4779             6.7489              3.7290  ปศ.

3 แผนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 59.3693           2.3585           57.0108          

3.1 กำรพัฒนำ NSW ให้เช่ือมโยงแลกเปล่ียนกระบวนกำรน ำเข้ำส่งออกด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษได้อย่ำงสมบูรณ์

57.0108           -               57.0108          

1) โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเช่ือมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ 1              ระบบ 18.8664           -               18.8664          กป.

 - พัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานสามารถ

ให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G)

             -                   -                       -                     -                      -    กป.

2) โครงกำรออกแบบและพัฒนำระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนำมัยและ

สุขอนำมัยพืชผ่ำนระบบ NSW

1 ระบบ 8.7110             -               8.7110            วก.

 - ออกแบบพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการตัวแทนผู้ประกอบการ

ขอใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชน าเข้า - ส่งออก น าผ่าน โลจิสติกส์

ด้านพืช ผลผลิตพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่ือมโยง ณ จุดเดียว แบบ B2G

             -                   -                       -                     -                      -    วก.

3) โครงกำรพัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2              ระบบ 22.5694           -               22.5694          ปศ.

 - พัฒนาระบบเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตน าเข้า - ส่งออก ควบคุม

สารเคมี และวัถตุอันตราย การให้บริการด้านการตรวจสอบรับรองโรงงาน 

และการออกใบรับรองสินค้าปศุสัตว์

             -                   -                       -                     -                      -    ปศ.

4) โครงกำรพัฒนำและเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลในกระบวนกำรน ำเข้ำ

ส่งออกผ่ำนระบบ NSW

1              ระบบ 6.8640             -               6.8640            มกอช.

 - การพัฒนาระบบ TAS License และการเช่ือมโยงข้อมูลการตรวจร่วม ตรวจ

ปล่อยตามมาตรฐานบังคับ

                    -                     -                      -    มกอช.

3.2 กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนด้ำนโลจิสติกส์ (มำตรฐำน ควำมเช่ียวชำญ 

และคุณภำพบุคลำกร วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนำข้อมูลและ

กำรติดตำมประเมินผล)

2.3585             2.3585           -                 

1) โครงกำรศึกษำกำรจัดท ำต้นทุนโลจิสติกส์กำรเกษตร 1              เร่ือง 1.4000             1.4000           -                 สศก.

 - ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์แนวคิดและหลักการในการจัดเก็บและวิธีการ

ค านวณต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังวิเคราะห์

ปัจจัยและบริบทท่ีเก่ียวข้อง ในการจัดท าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร

ของประทศไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบโครงสร้างในการค านวณต้นทุนโลจิสติกส์

การเกษตรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ท่ีส าคัญ

             -                   -                       -                     -                      -    สศก.

2) โครงกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนพัฒนำโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนภำค

กำรเกษตร ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ไทย ฉบับท่ี .....

1              เร่ือง 0.9585             0.9585           -                 สศก.

 - เตรียมการจัดท าแผนพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี .....

             -                   -                       -                     -                      -    สศก.
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4 แผนงำนบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค 423.0993          246.5854       176.5139         

4.1 ภำคใต้ 139.5398          73.4578         66.0820          

1) โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร 139.5398          73.4578         66.0820          

พัฒนำและสนับสนุนกำรปลูกข้ำวพ้ืนเมืองและข้ำวบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI)

 ท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพำะถ่ินภำคใต้

13.4739           13.4739         -                 

 - ข้ึนทะเบียนและตรวจรับรองระบบข้าว GI สังข์หยดเมืองพัทลุง พัฒนาพ้ืนท่ี

ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และสนับสนุนระบบโรงสี GMP และแปรรูปต่อ

ยอดผลิตภัณฑ์

             40  กลุ่ม               5.3100             5.3100                    -    กข.

 - การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพ้ืนเมืองและข้าวบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)

 ท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินภาคใต้ โดยเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ

ด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการ

สินค้าเกษตร

             75  แห่ง               1.0039             1.0039                    -    ตส.

 - พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพ้ืนเมืองและข้าวบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ท่ี

เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินภาคใต้ โดยพัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวสังข์หยด

ภาคใต้

         4,000  ไร่               7.1600             7.1600                    -    พด.

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมะพร้ำว 5.7997             5.7997           -                 

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว            700  ราย               1.8207             1.8207                    -    กสก.

1) ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกมะพร้าวในพ้ืนท่ีเป้าหมาย/ การถ่ายทอด

ความรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยี

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแปรูปผลผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ (การเก็บรักษา แปรรูปผผลิต )

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบตรงตามมาตรฐานการ

ส่งออก

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

4) การบริหารจัดการโครงการ (ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการ)

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวภาคใต้            100  ไร่               0.4790             0.4790                    -    พด.

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายชีวภัณฑ์ ควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว 

ทุเรียน มังคุด และจัดต้ังสูนย์ต้นแบบผลิตชีวภัณฑ์ท่ีสนับสนุนให้เกษตรกร

ผลิตขยายชีวภัณฑ์ใช้เอง สามารถแก้ไขปัญหาศัตรูพืชได้ผลผลิตมีคุณภาพ 

ปลอดภัย ไม่มีพิษตกค้าง(จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี)

           120  ราย               3.5000             3.5000                    -    วก.

กำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตไม้ผลสู่มำตรฐำนกำรส่งออก (ทุเรียน/ มังคุด) 6.8487             6.8487           -                 

 - การพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ทุเรียน/มังคุด)            330  ราย               6.6523             6.6523                    -    กสก.

1) การส่งเสริมการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกไม้ผล/ การพัฒนาความรู้ในการผลิตไม้

ผลคุณภาพดีอย่างครบวงจร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแปรูปผลผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ (การเก็บรักษา แปรรูปผลผลิต )

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบตรงตามมาตรฐานการ

ส่งออก/ พัฒนาศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนให้เป็นท่ีรวบรวมผลผลิต

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

4) การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร/ เพ่ิมช่องทางการตลาด/ 

ประชาสัมพันธ์/ การจัดงาน Roadshow

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีปลูกไม้ผลภาคใต้              40  ไร่               0.1964             0.1964                    -    พด.

กำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์ 10.3000           4.2180           6.0820            

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์            100  ราย               7.1320             1.0500              6.0820  ปศ.
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 - การพัฒนาคุณภาพดินเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้          8,000  ไร่               3.1680             3.1680                    -    พด.

กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรผสมผสำนในพ้ืนท่ีสวนปำล์ม สวนยำง 3.3925             3.3925           -                 

 - การส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนปาล์มน้ ามัน สวน

ยางพารา

           330  ราย               1.8925             1.8925                    -    กสก.

1) การส่งเสริมการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกปาล์ม              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมและท าการเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 

ตามศักยภาพ

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) พัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีมีความหลากหลายเพ่ือเป็นต้นแบบเกษตร

ผสมผสาน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 1              รูปแบบ 1.5000              1.5000            -                  วก.

กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำเพ่ือกำรปลูกพืชผสมผสำนในพ้ืนท่ีภำคใต้ 40.9800           10.9800         30.0000          

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนท่ีภาคใต้          3,000  ไร่             40.9800           10.9800            30.0000  พด.

กำรน ำร่องหมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์ 7.8400             7.8400           -                 

 - การน าร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์          1,000  ราย               7.8400             7.8400                    -    พด.

กำรก ำจัดขยะอินทรีย์เพ่ือชุมชนภำคใต้ (ตอนล่ำง) 6.6000             6.6000           -                 

 - การก าจัดขยะอินทรีย์เพ่ือชุมชนภาคใต้ (ตอนล่าง)          3,500  ราย               6.6000             6.6000                    -    พด.

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตในพ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรมภำคใต้ 44.3050           14.3050         30.0000          

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรมภาคใต้          3,000  ไร่             44.3050           14.3050            30.0000  พด.

4.2 ภำคใต้ชำยแดน 37.9101           27.9101         10.0000          

1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 37.9101           27.9101         10.0000          

กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร (สินค้ำ : มะพร้ำวแกง) 5.4350             5.4350           -                 

 - การพัฒนาศ กยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้า : มะพร้าวแกง)            300  ราย               1.0688             1.0688                    -    กสก.

1) ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกมะพร้าวในพ้ืนท่ีเป้าหมาย/ การถ่ายทอด

ความรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยี

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแปรูปผลผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ (การเก็บรักษา แปรรูปผผลิต )

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบตรงตามมาตรฐาน              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัดศัตรูพืช มะพร้าว 

ทุเรียน ลองกอง และจัดท าแปลงต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบผลิตชีวภัณฑ์

และปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือน าไปใช้ในการก าจัดศัตรูพืชและขยายผลสู่เกษตรกร

เครือข่าย (จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

             75  ราย               4.3662             4.3662                    -    วก.

กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตรของภำคใต้ชำยแดน (สินค้ำไม้ผล :

 ทุเรียน/ มังคุด/ ลองกอง)

            90  ราย            12.1200          12.1200                   -    กสก.

 - พัฒนาศักยภาพศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนครบวงจรภาคใต้ชายแดน(ทุเรียน/ 

มังคุด/ลองกอง)

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การส่งเสริมการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกไม้ผล/ การพัฒนาความรู้ในการผลิตไม้ผล

คุณภาพดีอย่างครบวงจร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแปรูปผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

(การเก็บรักษา แปรรูปผลผลิต )

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบตรงตามมาตรฐานการส่งออก/

 พัฒนาศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนให้เป็นท่ีรวบรวมผลผลิต

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร/ เพ่ิมช่องทางการตลาด/ ประชาสัมพันธ์/

 การจัดงาน Roadshow

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.
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กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล 8.3651             8.3651           -                 

 - การพัฒนาคุณภาพดินเพ่ือผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล          2,000  ไร่               8.3651             8.3651                    -    พด.

กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรผสมผสำนในพ้ืนท่ีสวนยำง 1.9900             1.9900           -                 

 - พัฒนาคุณภาพดินในการท าเกษตรผสมผสานเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้

ชายแดน

         1,000  ไร่               1.9900             1.9900                    -    พด.

กำรพัฒนำพ้ืนท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกพืชผสมผสำน 10.0000           -               10.0000          

 - พัฒนาพ้ืนท่ีนาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตในพ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรมภาคใต้

         1,000  ไร่             10.0000                   -              10.0000  พด.

4.3 ภำคกลำงและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 32.2486           27.5142         4.7344            

1) โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเกษตร 32.2486           27.5142         4.7344            

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว กข43 ให้ได้มำตรฐำน ปลอดภัยเพ่ือ

กำรบริโภค ของกลุ่มเกษตรกรภำคกลำงลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ และลุ่มน้ ำแม่

กลอง

23.5996           23.5996         -                 

 - จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัย ตรวจรับรองแปลงเกษตรกร

สมาชิกสหกรณ์การเกษตร  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ใช้วิธีเขตกรรมใน

การจัดการวัชพืช และพัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวลุ่มน้ าเจ้าพระยา – แม่

กลอง

       50,000  ไร่             18.1888           18.1888                    -    กข.

 - เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบัน

เกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

             90  แห่ง               0.9408             0.9408                    -    ตส.

 - พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวลุ่มน้ าเจ้าพระยา - แม่กลอง          3,000  ไร่               4.4700             4.4700                    -    พด.

กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเกษตร 8.6490             3.9146           4.7344            

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเชิงพาณิชย์ โดยพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด และพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจืด (ปลาช่อน ปลาสลิด)

           200  ราย               2.3326 2.3326                    -    กป.

 - พัฒนาด่านสินค้าประมง โดยพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสัตว์น้ า ณ ด่าน

ตรวจสัตว์น้ า เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ า

              1  แห่ง               6.3164             1.5820              4.7344  กป.

4.4 ภำคตะวันออก 15.9983           11.5458         4.4525            

1) โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรภำคตะวันออก 11.5458           11.5458         -                 

การพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก โดยเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ไม้ผลในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

          270  ราย            11.5458          11.5458                   -    กสก.

 - พัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ีในการเพ่ิม

มูลค่าผลผลิตไม้ผลในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับเปล่ียนสู่การเป็นแปลงเกษตรอัจฉริยะ 

(Precision farm)

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาศักยภาพการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ือการแข่งขันในระดับ EEC              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยฉบับท่ี 3 ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2565 - 2579)              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจชำยแดนภำคตะวันออกด้ำน

อุตสำหกรรม และกำรลงทุน

4.4525             -               4.4525            

 - พัฒนาด่านตรวจพืชจันทบุรี พัฒนาด่านตรวจพืช 1 แห่ง ให้อ านายความ

สะดวกในการเคล่ือนย้ายสินค้าและมีศักยภาพในการตรวจสินค้าน าเข้า-

ส่งออกให้เป็นมาตรฐานสากล (ด่านตรวจพืชจันทบุรี)

              1  แห่ง               4.4525                   -                4.4525  วก.
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4.5 ภำคเหนือ 58.1208           42.2058         15.9150          

1) โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 40.5958           40.5958         -                 

 - ประสานการขับเคล่ือน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาเกษตร

อินทรีย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน

              3  ร้อยละ               4.0398             4.0398                    -    สป.กษ.

 - การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน              -                   -                 2.5026             2.5026                    -    วก.

1) ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ด้วยการจดทะเบียนตรวจรับรองแหล่ง

ผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจ าหน่ายพืชอินทรีย์ (จ.

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

           750  ฟาร์ม               2.0026             2.0026                    -    วก.

2) ส่งเสริมเกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์              40  ราย               0.5000             0.5000                    -    วก.

 - ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงปลาในนาข้าวอินทรีย์            350  ราย               3.4968             3.4968                    -    กป.

 - พัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ินทรีย์              60  ราย               1.6099             1.6099                    -    ปศ.

 - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน          1,000  ไร่               4.8537             4.8537                    -    ส.ป.ก.

 - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินท่ีเหมาะสมและส่งเสริมระบบการ

รับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน

         5,750  ไร่             24.0930           24.0930                    -    พด.

2) โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 17.5250           1.6100           15.9150          

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง             17.5250             1.6100            15.9150  ปศ.

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่แกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์            100  ราย  ปศ.

2) จัดต้ังศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)               1  แห่ง  ปศ.

1.6 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 139.2817          63.9517         75.3300          

1) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้สู่มำตรฐำน

เกษตรอินทรีย์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

85.5484           42.0484         43.5000          

 - การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ โดย

รับสมัครและจัดท าทะเบียนข้อมูล จัดเวทีชุมชน และบริหารจัดการปัจจัยการ

ผลิต

       30,000  ไร่             24.2765           24.2765                    -    กข.

 - การส่งเสริมการเล้ียงปลาในนาข้าวในพ้ืนท่ีผลิตข้าวหอมมะลิ ส ารวจและ

คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีนาเหมาะสมต่อการเล้ียงปลาในนาข้าว ปรับปรุง

แปลงนาให้เหมาสะม อบรมให้ความรู้ และสนับสนุนปลาตะเพียนขาวพันธ์ุดี

ให้แก่เกษตรกร

           500  ราย               4.3819             4.3819                    -    กป.

 - การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้        15,000  ไร่             56.8900           13.3900            43.5000  พด.

1) ก่อสร้างระบบพัฒนาท่ีดินเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  พ้ืนท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี

จังหวัดร้อยเอ็ด

         5,000  ไร่             43.5000                   -              43.5000  พด.

2) พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้        10,000  ไร่             13.3900           13.3900                    -    พด.

2) โครงกำรส่งเสริมกำรปรับเปล่ียนกำรผลิตสินค้ำเกษตรไปสู่สินค้ำชนิดใหม่

ตำมศักยภำพพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.1030             4.1030           -                 

 - การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ/ สัมมนาจัดท าฐานข้อมูลการ

ผลิตและเช่ือมโยงเครือข่ายไม้ดอกไม้ประดับ

           240  ราย               4.1030             4.1030                    -    กสก.

3) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตโคเน้ือ และโคนมคุณภำพสูง ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

34.6300           2.8000           31.8300          

 - การส่งเสริมการปลูกหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์            200  ราย             34.6300             2.8000            31.8300  ปศ.

4) โครงกำรยกระดับผ้ำทออีสำนสู่สำกลภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.0003           15.0003         -                 

 - การอบรมให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพในการปลูกหม่อน            400  ราย             15.0003           15.0003                    -    มม.
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5 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 6,755.6148       4,730.5860     2,025.0288      

5.1 พัฒนำฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 898.1344          45.4160         852.7184         

1) กำรพัฒนำท่ีดิน 54.4150           23.9200         30.4950          

โครงการบริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ าต้นแบบ โดยจัดท า

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า พร้อมปรับปรุงและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า

             12  แห่ง             54.4150           23.9200            30.4950  พด.

2) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีดินมีปัญหำ           121.8944          11.6710          110.2234

 - พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม โดยส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าว

ในพ้ืนท่ีดินเค็มน้อยและปานกลาง ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย

ดินเค็ม และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าย่อย

       36,850  ไร่            102.6384             4.4150            98.2234  พด.

 - พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต โดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

(แบบท่ี 1-2) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนท่ีดินเปร้ียว และส่งเสริมการ

ปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน

         4,000  ไร่             19.2560             7.2560            12.0000  พด.

3) กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำ และแหล่งน้ ำในไร่นำ           721.8250            9.8250          712.0000

 - โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน        40,000  บ่อ            715.2000             3.2000           712.0000  พด.

1) ก่อสร้างแหล่งน้ า ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.        40,000  บ่อ            712.0000                   -             712.0000  พด.

2) ค่าส ารวจ ค่าควบคุม และติดตามการก่อสร้าง        40,000  บ่อ               3.2000             3.2000                    -    พด.

 - โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา              50  ศูนย์               6.6250             6.6250                    -    กสก.

1) การจัดท าส่ือรณรงค์การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า/ การถ่ายทอดความรู้

แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรเป้าหมาย ผ่าน ศพก.

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

5.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 216.5568          51.2113         165.3455         

1) ส่งเสริมกำรพัฒนำพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยกำรผลิต 142.9685          32.2130         110.7555         

 - โครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี              10  ศูนย์             78.3603           14.0000            64.3603  กสก.

1) สนับสนุนการวิจัยสู่การพัฒนางานภารกิจด้านขยายพันธ์ุพืช/ พัฒนา

บุคลากรด้านการผลิตและขยายพันธ์ุพืช

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายพันธ์ุพืช/ สนับสนุนการผลิต

และขยายพันธ์ุพืชเพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตและขยายพันธ์ุพืช              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชรองรับประชาคมอาเซียน              -                   -               32.2853           18.2130            14.0723  วก.

1) ผลิตเมล็ดพันธ์ุช้ันดี เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร (ถ่ัวเขียว/ถ่ัวเหลือง)  100/2  ตัน/กลุ่มพืช             29.8853           15.8130            14.0723  วก.

2) ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธ์ุให้เป็น มาตรฐานสากล          1,200  ตัวอย่าง               1.2000             1.2000                    -    วก.

3) พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธ์ุตามมาตรฐานสากล               3  แห่ง               0.3000             0.3000                    -    วก.

4) พัฒนาหมู่บ้านให้สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดได้  3/50  หมู่บ้าน/ไร่               0.9000             0.9000                    -    วก.

 - โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยจัดต้ังศูนย์

ประเมินลักษณะปรากฏของข้าวโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง และ จัดต้ังศูนย์

วิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว

              1  นวัตกรรม             32.3229                   -              32.3229  กข.

2) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในกำรผลิตพืช              8.6000                  -               8.6000

 - โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตพืช โดยฝึกอบรม

ด้านเกษตรอัจฉริยะและจัดสัมนาเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตข้าว

              3  เทคโนโลยี               8.6000                   -                8.6000  กข.

3) กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กำรผลิตกัญชำ

 1  แห่ง            27.0000            1.0000           26.0000  วก.

 - เตรียมความพร้อมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา              -                   -                       -                     -                      -    วก.
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4) ส่งเสริมกำรท ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ 37.9883           17.9983         19.9900          

 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ               1  ระบบ             28.9251             9.8296            19.0955  กข.

1) พัฒนาระบบข้อมูล Big data ด้านข้าวและชาวนา ระบบธุรกิจข้าว

อัจฉริยะและระบบรายงานประเมินผลการปลูกข้าวในพ้ืนท่ี

             -                   -                       -                     -                      -    กข.

2) พัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ              -                   -                       -                     -                      -    กข.

3) พัฒนาข้อมูลข้าวเชิงภูมิศาสตร์              -                   -                       -                     -                      -    กข.

 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ              -                   -                 9.0632             8.1687              0.8945  วก.

1) จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าสูง               5  แห่ง               8.4632             7.5687              0.8945  วก.

2) พัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะท่ีสามารถควบคุมสภาพอากาศและระบบ

ให้น้ า/ปุ๋ย ท่ีเหมาะสม

             -    แห่ง                     -                     -                      -    วก.

3) พัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะสามารถควบคุมสภาพอากาศและระบบ

ให้น้ า/ปุ๋ย ท่ีเหมาะสม (เห็ด/เมล่อน/ผัก)

              2  โรงเรือน               0.6000             0.6000                    -    วก.

5.3 ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัยสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของตลำด

2,570.5375       1,980.9035     589.6340         

1) กำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 1,450.9143       970.3417       480.5726         

1.1) ด้ำนพืช 432.2534          243.0512       189.2022         

(1) ข้ำว 246.7002          102.7101       143.9901         

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร               7  ศูนย์            187.0282           43.0381           143.9901  กข.

1) ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว               7  ศูนย์            144.1151             1.5000           142.6151  กข.

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว            540  ราย               5.8115             5.8115                    -    กข.

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน            750  ราย               4.3666             4.3666                    -    กข.

4)  เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ข้าว ) บ่งช้ีอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ( Niche

 Market )

           200  กลุ่ม             32.7350           31.3600              1.3750  กข.

 - โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยท้ัง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

              5  พันธ์ุ             14.8626           14.8626                    -    กข.

1) พัฒนาพ้ืนฐานข้อมูลโภชนาการข้าวและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้าวตาม

มาตรฐานสากล

             -                   -                 8.8626             8.8626                    -    กข.

2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวพันธ์ุแท้และการตามสอบสินค้าข้าว              -                   -                 6.0000             6.0000                    -    กข.

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการปลูก

พืชหลากหลายฤดูนาปรัง

       18,000  ไร่             44.8094           44.8094                    -    กสก.

1) เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด/ จัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ปลูก

พืชหลากหลาย/ จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกพืชหลากหลายในพ้ืนท่ีนาปรัง

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เร่ืองการปลูกพืชหลากหลายในพ้ืนท่ีนาปรัง 

ระดับต าบล

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย/ 

ศึกษาดูงานการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

4) จัดท า Application เช่ือมโยงระบบการปลูกพืชหลากหลายกับตลาด              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

(2) ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 2.2500             2.2500           -                 

 - ผลิตพันธ์ุข้าวโพดเล้ียงสัตว์คุณภาพดี              15  ตัน               2.2500             2.2500                    -    วก.

(3) มันส ำปะหลัง 17.6700           17.6700         -                 

 - ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันส าปะหลัง          3,000  ราย             10.1700           10.1700                    -    กสก.

 - ผลิตพันธ์ุมันส าปะหลังคุณภาพดี     10,000,000  ท่อน               7.5000             7.5000                    -    วก.
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(4) ปำล์มน้ ำมัน 22.7450           22.7450         -                 

 - ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน          2,800  ราย               7.7450             7.7450                    -    กสก.

 - ผลิตพันธ์ุปาล์มน้ ามันคุณภาพดี  150,000/

 250,000

 ต้น/

เมล็ดงอก

            15.0000           15.0000                    -    วก.

(5) สับปะรด 4.0050             4.0050           -                 

 - ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด          1,300  ราย               3.3550             3.3550                    -    กสก.

 - ผลิตพันธ์ุสับปะรดคุณภาพดี      125,000  ท่อน               0.6500             0.6500                    -    วก.

(6) มะพร้ำว 15.0000           15.0000         -                 

 - ผลิตพันธ์ุมะพร้าวคุณภาพดี  150,000/

 250,000

 ต้น/ผล             15.0000           15.0000                    -    วก.

(7) กำแฟ 3.5662             3.5662           -                 

 - ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพ่ือความย่ังยืน            750  ราย               2.0662             2.0662                    -    กสก.

 - การพัฒนาการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอัตลักษณ์ไทย              -                   -                 1.5000             1.5000                    -    วก.

1) อบรมเพ่ิมทักษะเพ่ือยกระดับการผลิตกาแฟต่อยอดให้เกิดอัตลักษณ์สร้าง

มูลค่าเพ่ิมกาแฟให้กับเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร / ผู้ประกอบการ และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร

 240  ราย               0.5000             0.5000                    -    วก.

2) แปลงต้นแบบ  6  แหล่ง               0.5000             0.5000                    -    วก.

3) โรงงานต้นแบบ  6  โรงงาน               0.5000             0.5000                    -    วก.

(8) พืชอ่ืน ๆ และแมลง 120.3170          75.1049         45.2121          

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)          6,000  ราย             10.7080           10.7080                    -    กสก.

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มไม้ยืนต้น (ชา ไผ่และหวาย พืชเค้ียวมัน)            630  ราย               1.2870             1.2870                    -    กสก.

 - ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร          3,000  ราย             17.8670           17.8670                    -    กสก.

 - ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย          1,100  ราย               2.8500             2.8500                    -    กสก.

 - ผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ (พืชไร่ 11 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด 

ปัจจัยการผลิต 19 ชนิด)

             70  ชนิด             79.7370           34.5249            45.2121  วก.

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ)            800  ราย               7.8680             7.8680                    -    กสก.

1.2) ด้ำนหม่อนไหม 23.4569           17.7080         5.7489            

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่          2,200  ราย               5.4180             5.4180                    -    มม.

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่            800  ราย             10.7489             5.0000              5.7489  มม.

 -  โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม        50,000  เมตร               7.2900             7.2900                    -    มม.

1.3) ด้ำนประมง 176.4684          131.3894       45.0790          

 - โครงการจัดระเบียบการท าประมง              -                   -              176.4684         131.3894            45.0790  กป.

1) ก าหนด/ปรับปรุง/แก้ไขมาตรการด้านการประมง           15 ฉบับ                     -                     -                      -    กป.

2) ก ากับ ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง การเพาะเลี ยงสัตว์น  าควบคุมให้

เป็นไปตามกฎหมาย

27,521ฟาร์ม                     -                     -                      -    กป.

3) ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรองเพ่ือให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด

87,440ฉบับ                     -                     -                      -    กป.

4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 25 ชุมชน                     -                     -                      -    กป.
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1.4) ด้ำนปศุสัตว์ 807.2934          566.7509       240.5425         

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร              -                   -                       -                     -                      -    ปศ.

1) การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ : ขยายสัตว์พันธ์ุดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิต

พ่อพันธ์ุโคนมและสร้างพันธ์ุโคเน้ือ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเล้ียงสัตว์

พันธ์ุดี รายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ดูแลคุณภาพตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง

       0.2158  ล้านตัว            268.0459         117.8386           150.2073  ปศ.

2) การพัฒนาสุขภาพสัตว์ : เฝ้าระวังโรคเชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด

สัตว์ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค 

ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม(GFM) 

ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค รณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรค และ

รักษาพยาบาลสัตว์

     25.7519  ล้านตัว            412.8604         406.4752              6.3852  ปศ.

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาใน

สุกร : เฝ้าระวังโรคในจังหวัดท่ีมีความเส่ียงสูงมาก เส่ียงสูง จังหวัดท่ีมีการ

เล้ียงสุกร และแนวชายแดน พร้อมท้ังควบคุมการเคล่ือนย้าย เฝ้าระวังทาง

ห้องปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรค ซักซ้อมแผน จนท.

และฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรรายย่อย

 36,649  ราย            126.3871           42.4371            83.9500  ปศ.

1.5) ข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำร 11.4422           11.4422         -                 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร               3  เร่ือง             11.4422           11.4422                    -    สศก.

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร               1  เร่ือง               2.2172             2.2172                    -    สศก.

2) ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคม

ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร

              1  เร่ือง               2.2250             2.2250                    -    สศก.

3) จัดท าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค               1  เร่ือง               7.0000             7.0000                    -    สศก.

2) กำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 897.2232          788.1618       109.0614         

2.1) สินค้ำพืช 242.8390          199.3146       43.5244          

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานเมล็ดพันธ์ุข้าว

       50,000  แปลง             66.8040           66.8040                    -    กข.

 - โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน              -                   -               78.3054           34.7810            43.5244  วก.

1) จดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม              -                   -               74.1454           30.6210            43.5244  วก.

1.1) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ 

GAP พืช

       25,000  ฟาร์ม             23.1710           23.1710                    -    วก.

1.2) ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพ่ือรับรองตามมาตรฐานการจัดการตาม

ระบบ GMP / โรง / โรงรม / โรงผลิตเช้ือเห็ด

           450  โรง               0.4500             0.4500                    -    วก.

1.3) สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม / โรงงานผลิตสินค้า

เกษตร ก ากับดูแล และตรวจติดตามแหล่งผลิตพืช

 3/250  แหล่งรับรอง/

แปลง

              2.0000             2.0000                    -    วก.

1.4) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์              32  แห่ง             48.5244             5.0000            43.5244  วก.

2) การพัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร 5 กิจกรรม 4.1600              4.1600            -                  วก.

2.1) เผ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายพาราควอท 

คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ท่ีมีต่อเกษตรกรผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม

             -                   -                       -                     -                      -    วก.

2.2) ส ารวจสารพิษตกค้างในส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    วก.

2.3) พัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างย่ังยืนบนพ้ืนท่ีสูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก              -                   -                       -                     -                      -    วก.

2.4) พัฒนาเทคโนโลยีการลดการตกค้างของซิลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าใยเพ่ือ

การส่งออก

             -                   -                       -                     -                      -    วก.
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2.5) จ ากัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร              -                   -                       -                     -                      -    วก.

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร              -                   -               97.7296           97.7296                    -    กสก.

1) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน        15,000  ราย             65.0722           65.0722                    -    กสก.

1.1)  พัฒนาเจ้าหน้าท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP/ 

ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

1.2) พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา/ พัฒนาขับเคล่ือนงานส่งเสริมมาตรฐาน

สินค้าเกษตร GAP

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

1.3) เพ่ิมประสิทธิภาพงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร          6,900  ราย             32.6574           32.6574                    -    กสก.

2.1) ลดความเส่ียงการระบาดบาดศัตรูพืช/ ส่งเสริมและให้บริการจัดการ

ศัตรูพืชในพ้ืนท่ีผลิตสินค้าเกษตรส าคัญด้วยวิธีผสมผสาน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2.2) ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร/ 

ขับเคล่ือนการด าเนินงานและบริหารจัดการงานอารักขาพืช

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2.2) สินค้ำประมง 288.7444          278.8256       9.9188            

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร        30,000  แห่ง            288.7444         278.8256              9.9188  กป.

1) พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ตรวจประเมินฟาร์ม โรงงาน 

แหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์น้ าเบ้ืองต้น ฯ)

       30,000  แห่ง                     -                     -                      -    กป.

2) ควบคุมและตรวจติดตามคุณภาพและความปลอดภัยในแหล่งเพาะเล้ียง 

เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า และตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก

     166,708  ตัวอย่าง                     -                     -                      -    กป.

2.3) สินค้ำปศุสัตว์ 310.0883          254.4701       55.6182          

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร              -                   -              310.0883         254.4701            55.6182  ปศ.

1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์              -                   -              296.7154         241.0972            55.6182  ปศ.

1.1) บริการตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด

       44,800  แห่ง                     -                     -                      -    ปศ.

1.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด      336,660  ตัวอย่าง                     -                     -                      -    ปศ.

2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์              -                   -               12.0685           12.0685                    -    ปศ.

2.1) ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล            300  แห่ง                     -                     -                      -    ปศ.

2.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด            800  ตัวอย่าง                     -                     -                      -    ปศ.

3) อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน : ก ากับ ดูแล ก าหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์

หรือแนวทางหรือค าส่ัง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบ

ริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน

             84  คร้ัง               1.3044             1.3044                    -    ปศ.

2.4) สินค้ำเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) 55.5515           55.5515         -                 

 - โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วง

โซ่การผลิต

             -                   -               55.5515           55.5515                    -    มกอช.

1) การก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ               6  เร่ือง             15.9000           15.9000                    -    มกอช.

2) การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน               3  กลุ่มสินค้า             39.6515           39.6515                    -    มกอช.

3) สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 222.4000          222.4000       -                 

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตพืช โดยพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

250,000     ไร่ 222.4000 222.4000 0.0000 พด.
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5.4 สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฐำนทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรเกษตร 8.6504             8.0000           0.6504            

1) กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 8.6504             8.0000           0.6504            

 - โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อน

ไหมและวัสดุย้อมสี โดยจัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธ์ุหม่อนเพ่ิมเติม

             18  แห่ง               8.6504             8.0000              0.6504  มม.

5.5 ส่งเสริมกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ระบบเกษตกรรมย่ังยืน 906.8639          871.6639       35.2000          

1) กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 29,750      840.3634          805.1634       35.2000          

 - การส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาการผลิตสินค้า

สู่มาตรฐาน

              2  แห่ง               5.7830             5.7830                    -    มกอช.

1) รับรองสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์              -                   -                       -                     -                      -    มกอช.

2) เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร PGS ให้สามารถย่ืนขอการรับรองเกษตร

อินทรีย์

             -                   -                       -                     -                      -    มกอช.

3) พัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้การรับรองแบบกลุ่ม              -                   -                       -                     -                      -    มกอช.

 - เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกร ในโครงการเกษตรอินทรีย์          2,200  ราย               1.2838             1.2838                    -    ตส.

 - การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลียง

สัตว์น้ าอินทรีย์  ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และนาข้าวอินทรีย์

           500  ราย               6.6530             6.6530                    -    กป.

 - พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์          5,000  ราย             10.2355           10.2355                    -    กสก.

1) พัฒนาเจ้าหน้าท่ีด้านเกษตรอินทรีย์/ พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ (รายใหม่)

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี 

62)/ ติดตามและประเมินแปลงเบ้ืองต้น

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์/ ขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในแปลง

ใหญ่น าร่อง/ สัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

4) ประเมินสถานการณ์ และข้อมูลเกษตรอินทรีย์/ จัดท าเอกสารเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาเกษตรอินทรีย์              -                   -               22.6098           22.4098              0.2000  วก.

1) เตรียมความพร้อมของบุคลากร โดย              -                   -                 0.9000             0.9000                    -    วก.

1.1) อบรมเจ้าหน้าท่ีตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์  100  ราย                     -                     -                      -    วก.

1.2) อบรมเจ้าหน้าท่ี ส่งเสริมและ ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรด้านการผลิตพืช

อินทรีย์

 200  ราย                     -                     -                      -    วก.

2) ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ โดย              -                   -               12.2098           12.0098              0.2000  วก.

2.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติม

อากาศ

 76  ศูนย์               7.1000             6.9000              0.2000  วก.

2.2) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท า เกษตรอินทรีย์ (พืช) ถ่ายทอด

นวัตกรรมใช้ชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช

 1,500  ราย               1.1500             1.1500                    -    วก.

2.3) การผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชและปรับปรุงบ ารุงดิน  40000  ตัวอย่าง               2.0000             2.0000                    -    วก.

2.4) ผลิตพ่อ-แม่พันธ์ุ แมลงศัตรูพืชธรรมชาติ  225000  ตัวอย่าง               1.9598             1.9598                    -    วก.

3) การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์              -                   -                 9.0000             9.0000                    -    วก.

3.1) ตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย์  1460  ฟาร์ม               8.7600             8.7600                    -    วก.

3.2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/โรงรม จ าหน่ายพืชอินทรีย์  40  ฟาร์ม               0.2400             0.2400                    -    วก.

4) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ  6  กิจกรรม               0.5000             0.5000                    -    วก.

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินเพ่ือขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบ

เกษตรอินทรีย์

       10,000  ไร่             32.4220           32.4220                    -    พด.

1) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์          1,700  ราย               5.7020             5.7020                    -    พด.
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1.1) หลักสูตร “การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์”            500  ราย               1.6775             1.6775                    -    พด.

1.2) หลักสูตร “การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วน

ร่วม”

           500  ราย               1.6775             1.6775                    -    พด.

1.3) หลักสูตร “เทคนิคการตรวจเย่ียมฟาร์มเพ่ือน ในกระบวนการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม"

           500  ราย               1.6775             1.6775                    -    พด.

1.4) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการรับรองแบบมีส่วนร่วม"            100  ราย               0.3348             0.3348                    -    พด.

1.5) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฟาร์มในระบบการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม"

           100  ราย               0.3347             0.3347                    -    พด.

2) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS              40  แห่ง               4.5200             4.5200                    -    พด.

2.1) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS              10  แห่ง               1.0000             1.0000                    -    พด.

2.2) พัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์              30  แห่ง               1.1000             1.1000                    -    พด.

2.3) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ PGS สู่เมืองอาหารปลอดภัย               1  โครงการ               2.4200             2.4200                    -    พด.

3) ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์               1  โครงการ               1.0000             1.0000                    -    พด.

4) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์        10,000  ไร่             16.5000           16.5000                    -    พด.

4.1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มใหม่)          7,500  ไร่               7.5000             7.5000                    -    พด.

4.2) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อยอดกลุ่ม

เดิม

         2,500  ไร่               9.0000             9.0000                    -    พด.

5) จัดท าเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)               1  โครงการ               1.4000             1.4000                    -    พด.

6) การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับประเทศ

              1  โครงการ               2.0500             2.0500                    -    พด.

7) การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดส าหรับลุ่มเกษตรอินทรีย์               1  โครงการ               1.2500             1.2500                    -    พด.

 - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน          5,000  ไร่             19.8367           19.8367                    -    ส.ป.ก.

 - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์  1,000

/1,000

 ราย

/ไร่

            53.9765           18.9765            35.0000  กสส.

 - การพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตรอินทรีย์)              -                   -                 1.5786             1.5786                    -    สศก.

1) จัดท ารูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ท่ีเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ               1  เร่ือง               0.6000             0.6000                    -    สศก.

2) ขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนท่ี              -                   -                 0.9786             0.9786                    -    สศก.

 - ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ โดยจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์

           150  ราย               4.5815             4.5815                    -    มม.

 - ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดย สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ท้ัง

ในส่วนปัจจัยการผลิตเงินอุดหนุนและองค์ความรู้แปรรูปและการตลาด

     400,000  ไร่            675.5500         675.5500                    -    กข.

 - ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ โดยตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอด

องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

เล้ียงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พัฒนาตลาดสีเขียว

 80/ 480  ฟาร์ม/ไร่               5.8530             5.8530                    -    ปศ.

2) กำรส่งเสริมวนเกษตร 46.5353           46.5353         -                 

 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (วนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน)        45,000  ไร่             46.5353           46.5353                    -    ส.ป.ก.

3) กำรส่งเสริมพืชสมุนไพร            19.9652          19.9652                   -   

 - การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปท่ีดิน          1,200  ราย               6.5120             6.5120                    -    ส.ป.ก.

 - การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร          1,200  ราย               5.4303             5.4303                    -    กสก.

1) พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีส่วนภูมิภาค/ พัฒนาความรู้และ

ศักยภาพของเกษตรกร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.
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2) ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธ์ุสมุนไพรและรวบรวมพันธ์ุสมุนไพร/ 

ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลสถานการณ์พืชสมุนไพรและฐานข้อมูลเกษตรกรผู้

ปลูกสมุนไพร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน พัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพรให้เข้าสู่

ระบบการจัดการ GAP/GMP และส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือในการแปรรูป

สมุนไพร (ขม้ิน ไพล กระชายด า)

              7  แห่ง               8.0229             8.0229                    -    วก.

5.6 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรตำมศักยภำพและควำมโดด

เด่นเฉพำะ

51.5234           51.5234         -                 

1) กำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 40.8519           40.8519         -                 

 - พัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าว               4  ผลิตภัณฑ์               3.9200             3.9200                    -    กข.

 - การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า          1,680  ราย             36.9319           36.9319                    -    กป.

1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก            380  ราย                     -                     -                      -    กป.

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า          1,300  ราย                     -                     -                      -    กป.

3) ผลิตและด ารงพันธ์ุสัตว์น  าพันธ์ุหลัก              10  ล้านตัว                     -                     -                      -    กป.

4) ผลิตและกระจายพันธ์ุสัตว์น  าพันธ์ุขยาย            290  ล้านตัว                     -                     -                      -    กป.

2) กำรส่งเสริมศักยภำพควำมโดดเด่นเฉพำะ 10.6715           10.6715         -                 

 - พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี            360  ราย               7.4530             7.4530                    -    กสก.

1) พัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เหมาะสมกับพ้ืนท่ีสู่มาตรฐาน

และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าเกษตรอัตลักษณ์และเหมาะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนท่ี

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - จัดท าแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ โดยศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรท่ีได้รับการ

รับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

              1  เร่ือง               3.2185             3.2185                    -    สศก.

5.7 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งกำรผลิตในห่วงโซ่อุตสำหกรรมเกษตร 646.8609          373.5301       273.3308         

1) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร 63.9084           17.1842         46.7242          

 - จัดท าสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด               1  เร่ือง               3.8769             3.8769                    -    สศก.

 - พัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data)              -                   -               14.1532           11.4290              2.7242  สศก.

1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบข้อมูลเกษตรกรกลาง               1  ระบบ               0.6500                   -                0.6500  สศก.

2) บูรณาการการส ารวจ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล               1  ระบบ                     -                     -                      -    สศก.

3) พัฒนาระบบการประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร               1  ระบบ               7.5032             5.4290              2.0742  สศก.

4) พัฒนาการจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร

              1  เร่ือง               6.0000             6.0000                    -    สศก.

 - พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาค               1  เร่ือง               1.0912             1.0912                    -    สศก.

 - การเตือนภัยระบบเศรษฐกิจการเกษตร               1  เร่ือง               0.7037             0.7037                    -    สศก.

 - พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน               1  ระบบ             44.0834             0.0834            44.0000  กสก.

1) พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน              -                   -                       -                     -                      -    กสก.
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2) จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบเพ่ือใช้ในการประมวลผลท า

รายงาน ให้บริการข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจัดเก็บฐานข้อมูล

ระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) โครงกำรข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร           133.5460          77.1282           56.4178

 - ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร    5,700,000  ครัวเรือน            101.8994           60.6014            41.2980  กสก.

1) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน/ ตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูก              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) อ านวยการ ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ อบรม สัมมนา จัดท าเอกสาร

คู่มือ และประมวลผลรายงาน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - ส ารวจ ตรวจสอบพ้ืนท่ีและจัดเก็บข้อมูล GPS เพ่ือข้ึนทะเบียนเกษตรกรราย

ใหม่และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเดิมให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น

ปัจจุบัน

     520,000  ฟาร์ม             13.1818             5.0950              8.0868  กป.

 - ส ารวจข้อมูลเกษตรกรทุกรายครัวเรือนท่ีมีการเล้ียงสัตว์และผู้ประกอบการ

ทุกรายท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และบันทึกลงในแบบส ารวจ Single form

 แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดเก็บข้อมูล

ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน และเช่ือมโยงข้อมูล

ภายนอกองค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

   3,000,000  ราย             18.4648           11.4318              7.0330  ปศ.

3) โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 15.0440           -               15.0440          

 -  จัดท าโครงการบริหารจัดการ เช่ือมโยงข้อมูล พัฒนาระบบ               1  ระบบ             15.0440                   -              15.0440  กสส.

4) โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนท่ีเกษตรเพ่ือกำร

บริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-Map)

434.3625          279.2177       155.1448         

4.1) กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศแผนท่ีเกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

(Agri-Map)

52.2210           52.2210         -                 

 - การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ               6  ชนิดพืช                     -                     -                      -    พด.

1) จัดท าแผนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักและปรับรุงข้อมูล Agri-Map               1  โครงการ               5.0000             5.0000                    -    พด.

2) ส ารวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

ส าหรับสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ (Zoning)

              6  ชนิดพืช               6.7636             6.7636                    -    พด.

3) ส ารวจและจัดท าเขตการใช้ท่ีดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ               6  ชนิดพืช               5.1307             5.1307                    -    พด.

4) ส ารวจและจัดท าแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน (มาตราส่วน 1: 25,000)              41  จังหวัด             20.0524           20.0524                    -    พด.

5) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ               6  ชนิดพืช               4.6156             4.6156                    -    พด.

6) ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนนโยบายการ

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)

             12  ชนิดพืช               1.0345             1.0345                    -    พด.

7) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินเชิงเลขมาตรส่วน 

1:25,000

             41  จังหวัด               3.5541             3.5541                    -    พด.

8) การประเมินคุณภาพท่ีดินด้านเศรษฐกิจส าหรับพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญใน

ระดับพ้ืนท่ี

              5  จังหวัด               1.6625             1.6625                    -    พด.

9) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

              1  โครงการ               4.4076             4.4076                    -    พด.

4.2) กำรปรับเปล่ียนกิจกรรมกำรผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมำะสมตำมแผนท่ีเกษตร

เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก

195,155    ไร่ 382.1415          226.9967       155.1448         

 - การอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีปรับเปล่ียนการ

ผลิต (พ้ืนท่ี N)

         3,000  ราย               5.1837             5.1837                    -    ตส.
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 - การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

         6,000  ไร่             44.1960           44.1960                    -    กสก.

1) จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ/ ทบทวน ปรับปรุง 

เพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญ

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมตามแผนท่ี 

Agri-map

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri - Map)

             -                   -               96.1148           90.9700              5.1448  ปศ.

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม : 

สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการให้บริการด้านปรับปรุง

พันธ์ุสัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืขอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีจ าเป็น 

เช่น พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี ผสมเทียม เป็นต้น

 20,000

/10,000

 ตัว

/ฟาร์ม

            36.8499           36.3351              0.5148  ปศ.

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม : 

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม 

ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

       83,155  ไร่             59.2649           54.6349              4.6300  ปศ.

 - พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม 

Agri - Map

     100,000  ไร่            200.0000           50.0000           150.0000  พด.

1) ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือท าเกษตรผสมผสาน      100,000  ไร่            156.0000             6.0000           150.0000  พด.

2) ปรับเปรุงและเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนท่ีดินปัญหา        50,000  ไร่             44.0000           44.0000                    -    พด.

 - การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเปล่ียนไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืนในพ้ืนท่ี S3 และ N              -                   -                 7.5000             7.5000                    -    วก.

1) เสวนาแลกเปล่ียน/สรุปบทเรียนการปรับเปล่ียนการปลูกพืช  1,500  ราย               0.7500             0.7500                    -    วก.

2) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปล่ียนการปลูกพืชให้เหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ี

 1,500  ราย               0.7500             0.7500                    -    วก.

3) จัดท าแปลงต้นแบบเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนพืชตามความ

เหมาะสมการ Agri map

 500  ไร่               5.5000             5.5000                    -    วก.

1.4) ติดตามและประเมินผล              -                   -                 0.5000             0.5000                    -    วก.

 - การส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลาท่ีเหมาะสม มีมูลค่า สนับสนุนปัจจัยการผลิต

บางส่วนให้แก่เกษตรกร จ านวน 5,000 ราย

         5,000  ไร่             17.0000           17.0000                    -    กป.

 - การฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  2 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนา

ประสิทธิภาพด้านหม่อน ด้านไหม

           500  ไร่               4.1470             4.1470                    -    มม.

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรท่ี

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ

              1  เร่ือง               8.0000             8.0000                    -    สศก.

5.8 ส่งเสริมกำรจัดกำรผลผลิตอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 1,385.0392       1,278.9595     106.0797         

1) โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,911        1,385.0392       1,278.9595     106.0797         

 - บริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาด้านการผลิต โดยส่งเสริมการผลิตและใช้

เมล็ดพันธ์ุดี  จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและแปลงผลิตข้าวคุณภาพดี และ

เสร้มสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ข้าวชุมชน 400 ศูนย์

 1,733/400  แปลง/ศูนย์            658.9125         571.4125            87.5000  กข.

 - การพัฒนาการผลิตแบบแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน               6  แห่ง             14.8287           14.8287                    -    มกอช.

1) พัฒนาโรงสีข้าว/โรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวม รองรับผลผลิตฟาร์มมาตรฐาน              -                   -                       -                     -                      -    มกอช.

2) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร              -                   -                       -                     -                      -    มกอช.

3) พัฒนาท่ีปรึกษาเกษตรกร/ Q อาสา              -                   -                       -                     -                      -    มกอช.
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 - ฝึกอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนรายอาชีพ        40,000  ราย             23.3805           23.3805                    -    ตส.

 - ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่          1,800  แปลง            470.8044         470.8044                    -    กสก.

1) แปลงใหญ่ปี 2561 แปลงปีท่ี 3 การถ่ายทอดความรู้/ เช่ือมโยงการตลาด/

 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีท่ี 2 การถ่ายทอดความรู้/ บริหารจัดการสินค้า

เกษตรครบวงจร/ เช่ือมโยงการตลาด

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) แปลงใหญ่ปี 2563 แปลงปีท่ี 1 จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาและแผนรายแปลง/ ถ่ายทอดความรู้/ เช่ือมโยงการตลาด

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่              -                   -                 7.7808             7.7808                    -    วก.

1) การลดต้นทุนการผลิต              -                   -                 3.1500             3.1500                    -    วก.

1.1)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรท่ี

เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 750  ราย               0.6000             0.6000                    -    วก.

1.2) การผลิตชีวภัณฑ์สนับสนุนพ้ืนท่ีปลูกพืชเกษตรแปลงใหญ่  7  ชนิด               1.4000             1.4000                    -    วก.

1.3) ติดตามให้ค าแนะน า/เสนอแก้ปัญหาการผลิตพืช  300  แปลง               0.5500             0.5500                    -    วก.

1.4) จัดท าคู่มือการผลิตพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด  2000  เล่ม               0.6000             0.6000                    -    วก.

2) การเพ่ิมผลผลิตผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยจัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตพืช

 50  แปลง               4.6308             4.6308                    -    วก.

 - เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีเหมาะสม พัฒนากลุ่ม

เกษตรกร จ านวน 150 กลุ่ม เข้าสู่ระบบแปลงใหญ่

           100  แปลง             55.0630           55.0630                    -    กป.

 -  ลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหาร

จัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนกลไกขับเคล่ือนการลดต้นทุน โดยมีทีม

ท างาน 4 ทีมได้แก่ ทีมการตลาด ทีมการลดต้นทุน ทีมบริหารจัดการ ทีม

ผู้จัดการแปลง ท าหน้าท่ีร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตร

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

           200  แปลง             14.8238           13.5638              1.2600  ปศ.

 - การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ โดยวาง

แผนการปฏิบัติงาน (แผนการด าเนินงาน/ แผนการตลาด) และอบรมเกษตรกร

             28  แปลง             12.8580           12.8580                    -    มม.

 - ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พัฒนาคุณภาพดิน)        80,000  ไร่             68.5500           68.5500                    -    พด.

1)  ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง            150  แปลง               6.0000             6.0000                    -    พด.

2)  ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด        54,500  ไร่             15.7505           15.7505                    -    พด.

3) ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์)        21,400  ไร่             21.9359           21.9359                    -    พด.

4) ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.            254  ตัน               0.8636             0.8636                    -    พด.

5) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ    1,600,000  ลิตร             24.0000           24.0000                    -    พด.

 - ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยรวมกลุ่มเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกแปลง

ใหญ่ พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน/ครุภัณฑ์ เช่ือมโยงตลาด 

รวมท้ังพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้จัดการแปลง (เป็นเจ้าของแปลง 38 แปลง

 และบุรณาการกับแปลงของหน่วยงานอ่ืน 12 แปลง)

             50  แปลง             54.8375           37.5178            17.3197  ส.ป.ก.

 - ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่               1  เร่ือง               3.2000             3.2000                    -    สศก.

5.9 กำรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภำคเกษตร 12.4008           12.4008         -                 

1) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เคร่ืองจักรกลทำงกำรเกษตร 12.4008           12.4008         -                 

 - ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร          4,700  ราย             12.4008           12.4008                    -    กสก.

1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร/

 สร้างช่างเกษตรท้องถ่ินประจ าแปลงใหญ่

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมการใช้และให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่

อย่างมีประสิทธิภาพ

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.
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3) น าร่องการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรในรูปแบบ Machinery 

Ring

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

5.10 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร 59.0475           56.9775         2.0700            

1) โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 45.8130           43.7430         2.0700            

 - จัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์              77  แห่ง             20.7180           20.7180                    -    พด.

 - สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม (จัดหาแหล่งน้ าชุมชน

เป้าหมาย จัดต้ังเป็นธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง แห่งใหม่ 40 แห่ง)

             80  แห่ง             12.7000           12.7000                    -    กป.

 - จัดเวทีประชาคมเพ่ือสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต

หม่อนไหม อบรมเกษตรกร และติดตามงาน

             20  แห่ง               1.7500             1.7500                    -    มม.

 - จัดธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต              50  แห่ง             10.6450             8.5750              2.0700  กข.

2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน            13.2345          13.2345                   -   

 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน          5,830  ราย             13.2345           13.2345                    -    ส.ป.ก.

1) พัฒนาผู้แทนเกษตรกร          1,630  ราย               3.2815             3.2815                    -    ส.ป.ก.

2) พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน          3,000  ราย               9.9530             9.9530                    -    ส.ป.ก.

6 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม (ด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน)

862.0343          813.0889       48.9454          

6.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำภำคกำรเกษตร 862.0343          813.0889       48.9454          

1) ด้ำนพืช 481.8681          438.3227       43.5454          

 - โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว              17  โครงการ            237.0028         193.7123            43.2905  กข.

1) วิจัยและพัฒนาพ้ืนฐานด้านข้าว              -                        -              113.9852         113.9852                    -    กข.

2) วิจัยพัฒนาประยุกต์และการใช้ประโยชน์              -                        -               37.1036           37.1036                    -    กข.

3) บริหารงานวิจัย              -                        -               85.9140           42.6235            43.2905  กข.

 - โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถ่ิน

             -                   -              220.0000         220.0000                    -    วก.

1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ พืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนท่ี

 30/192  แผนบูรณาการ/ชุด

โครงการวิจัยและ

โครงการวิจัยเด่ียว

           177.7360         177.7360                    -    วก.

2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

             -                          -               42.2640           42.2640                    -    วก.

 - โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหม่อนไหม โดยการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม่อน

 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตหม่อน การควบคุมเช้ือรา Fusarium spp.

 สาเหตุโรครากเน่าของหม่อนโดยเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์

 10/24  แผนงาน

/โครงการ

            24.8653           24.6104              0.2549  มม.

2) ด้ำนประมง 66            โครงกำร 23.4837           19.6362         3.8475            

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง โดยวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริม

ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ เช่น ปรับปรุงพันธ์ุ พัฒนาศักยภาพการผลิต)

              8.7362             8.7362                    -    กป.

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง โดยวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมด้านการประมง (วิจัยเพ่ือ

พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร การก าหนดมาตรการ และ

สนับสนุน พรก. ประมง 2558)

              2.8106             2.8106                    -    กป.
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 - โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง โดยวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานด้านการประมง (วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า พันธุกรรม อาหาร โรค การแปรรูป และแก้ไขปัญหาการ

ด าเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจ)

              8.0894             8.0894                    -    กป.

 - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน

การประมง โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนการ

วิจัยและนวัตกรรม (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าครุภัณฑ์ในงานวิจัย ของ

หน่วยงานวิจัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

              3.8475                   -                3.8475  กป.

3) ด้ำนปศุสัตว์ 24.0277           22.4752         1.5525            

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์              19  โครงการ             24.0277           22.4752              1.5525  ปศ.

4) ด้ำนพัฒนำดิน 36.1084           36.1084         -                 

 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ              -                   -               36.1084           36.1084                    -    พด.

1) วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ              50  เร่ือง             13.1478           13.1478                    -    พด.

2) วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการท างานของ

หน่วยงาน

             23  เร่ือง             22.9606           22.9606                    -    พด.

5) ด้ำนพัฒนำเทคโนโลยีฝนหลวง 6.0964             6.0964           -                 

 - โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง              90  ร้อยละ               6.0964             6.0964                    -    ฝล.

6) ด้ำนพ้ืนท่ีสูง 73.9000           73.9000         -                 

 - โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง              44  โครงการ             73.9000           73.9000                    -    สวพส.

7) ด้ำนกำรเกษตรมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 216.5500          216.5500       -                 

 - โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน

การพัฒนาประเทศ

           450  โครงการ            216.5500         216.5500                    -    สวก.

1) กลุ่มเร่ืองข้าว              -                   -               36.0000           36.0000                    -    สวก.

2) กลุ่มเร่ืองปาล์มน้ ามัน              -                   -               22.0000           22.0000                    -    สวก.

3) กลุ่มเร่ืองอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและ

การค้า

             -                   -               36.0000           36.0000                    -    สวก.

4) กลุ่มเร่ืองสมุนไพรไทย              -                   -               36.0000           36.0000                    -    สวก.

5) กลุ่มเร่ืองสัตว์เศรษฐกิจ              -                   -               28.5500           28.5500                    -    สวก.

6) กลุ่มเร่ืองพืชสวน/พืชไร่              -                   -               36.0000           36.0000                    -    สวก.

7) กลุ่มเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า              -                   -               22.0000           22.0000                    -    สวก.

7 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5,536.7520       3,353.5803     2,183.1717      

7.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรและระบบสหกรณ์ 520.7231          387.6714       133.0517         

1) กำรบริหำรทำงกำรเกษตรและพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง 520.7231          387.6714       133.0517         

 - พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร          7,000  คน               7.1385             7.1385                    -    กสก.

1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับส่วนกลาง ระดับเขตทุกเขต ระดับ

จังหวัดทุกจังหวัด

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - อาสาสมัครเกษตรกร        17,640  ราย             17.0096           17.0096                    -    กสก.

1) ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร โดยการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ อกม.              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) พัฒนา อกม. เป็นเกษตรกรผู้น า ท างานแบบมีส่วนร่วม เช่ือมโยงเครือข่าย

การท างานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร        15,800  ราย             26.0219           26.0219                    -    กสก.

1) ฝึกอาชีพทางด้านการเกษตร              -                   -                       -                     -                      -    กสก.
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2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ การให้บริการเคล่ือนท่ีและผลิตส่ือถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการ/ สร้างเครือข่ายผู้น าเกษตรกร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์              -                   -              455.4657         322.4140           133.0517  กสก.

1) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร          5,337  คน            418.4935         285.4418           133.0517  กสก.

1.1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร              -                   -              335.5190         202.4673           133.0517  กสก.

1.2) พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร          5,337  คน             49.3538           49.3538                    -    กสก.

1.3) ด าเนินการด้านต่างประเทศ              -                   -               33.6207           33.6207                    -    กสก.

1.3.1) เตรียมการเข้าร่วมงานแสดงพืชสวนโลอก Floriade 2022 ณ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

1.3.2) เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมงาน Expo Dubai              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

1.3.3) เข้าร่วมงาน International Horticultural Exhibition : Beijing 

EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมร่วมพิธีปิดงาน/ การจัดเก็บ

ร้ือถอนนิทรรศการ/จ าหน่ายประมูลของ/ขนส่งของกลับประเทศไทย

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) พัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล               1  ระบบ             36.9722           36.9722                    -    กสก.

2.1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2.2) จัดหาและวางระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล/ 

พัฒนาระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563              -                   -               11.0874           11.0874                    -    กสก.

 - อุทยานผักพ้ืนบ้านเพ่ือการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก            200  ราย               4.0000             4.0000                    -    กสก.

7.2 กำรพัฒนำกำรผลิต 2,461.5903       1,668.9466     792.6437         

1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร        2,024.7833      1,408.2465          616.5368

1.1) ข้ำว           180.8185        172.2014             8.6171

 - การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา              -    ตัน            180.8185         172.2014              8.6171  กข.

1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าว        65,463  ตัน                     -                     -                      -    กข.

2) การสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา               3  คร้ัง                     -                     -                      -    กข.

3) การเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว              52  คร้ัง                     -                     -                      -    กข.

4) การส ารองเมล็ดพันธ์ุข้าวเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ              10  ตัน                     -                     -                      -    กข.

5) การโรงเรียนข้าวและชาวนา              12  สถานี                     -                     -                      -    กข.

1.2) หม่อนไหม           175.4037        143.9269           31.4768

 - การผลิตพันธ์ุหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี โดยผลิตและกระจายพันธ์ุหม่อนไหม

และวัสดุย้อมสี โดยผลิตพันธ์ุหม่อน ไข่ไหม ไข่ไหมอีร่ี และวัสดุย้อมสี ให้ได้

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด จ าหน่ายจ่ายแจกพันธ์ุหม่อน ไข่ไหม ไข่ไหมอีร่ี และ

วัสดุย้อมสี ตามระเบียบกรมหม่อนไหม

       12,000  ราย             93.3447           69.9507            23.3940  มม.

 - อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม              -                   -               30.4856           30.3803              0.1053  มม.

1) ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม โดยการจัดจุด

สาธิตการฟอกย้อม สาวไหม ทอผ้า และจัดนิทรรศการ

             18  แห่ง               4.7864             4.7864                    -    มม.

2) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม โดยจัดท าเอกสารสรุป

และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ท่ีสนใจ ฝึกอบรมการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุ

ธรรมชาติตามเทรนด์สี

             20  ลวดลาย               4.4524             4.4524                    -    มม.

3) การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร

           714  ค าขอ               3.1435             3.1435                    -    มม.

4) การสนับสนุนงานอนุรักษ์หม่อนไหม              -                   -               18.1033           17.9980              0.1053  มม.
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 - บริการวิชาการถ่ายทอดโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม              -                   -               16.9548           16.8448              0.1100  มม.

1) การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม โดย

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับกรมเพ่ือพิจารณาข้ันตอนหลักเกณฑ์การ

คัดเลือกฯ

             -                   -                 1.0000             1.0000                    -    มม.

2) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม โดยจัดท าส่ือเพ่ือเผยแพร่

ข่าวกรมหม่อนไหม

             -                   -                 5.0000             5.0000                    -    มม.

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมหม่อนไหม โดยอบรมพัฒนา

บุคลากรกรมหม่อนไหม หลักสูตรภาษาอังกฤษ

             -                   -                 1.5000             1.5000                    -    มม.

4) การสนับสนุนงานบริการวิชาการ โดยการสนับสนุนงานกรมหม่อนไหม

ค่าจ้างเหมาค่าสาธารณูปโภค

             -                   -                 9.4548             9.3448              0.1100  มม.

 - สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              28  แห่ง             14.5992             6.7317              7.8675  มม.

 - ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม              -                   -               20.0194           20.0194                    -    มม.

1) การประกวดเส้นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 

โดยจัดการประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์

หม่อนไหม

             22  คร้ัง               9.5694             9.5694                    -    มม.

2) การจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทานสืบสานต านานไหมไทย" คร้ังท่ี 15 (งบ

รายจ่ายอ่ืน) โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดงานตรานกยูง

พระราชทาน

           200  ร้าน             10.4500           10.4500                    -    มม.

1.3) ยำงพำรำ            80.0000          80.0000                   -   

 - ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ โดยอุดหนุนเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

       2.6337  ล้านไร่             80.0000           80.0000                    -    กยท.

1.4) ปศุสัตว์        1,061.8551        645.5914          416.2637

 - ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุสัตว์ ให้กับ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายให้เกิด

ความเข้มแข็ง  และติดตาม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

เล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่เกษตรกร

       15,528  ราย             32.1843           31.2243              0.9600  ปศ.

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ : ถ่ายทอดความรู้ แนะน า พัฒนาต่อยอด ด้านการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร

         1,750  ราย             25.4075             2.9231            22.4844  ปศ.

 - เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ :  เฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและ

ป้องกันโรค เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตร

โรคสัตว์ ควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ วัตถุดิบ วัตถุอันตราย และ

บังคับกฎหมายและระเบียบในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

     239,566  ตัวอย่าง            422.9761         292.8847           130.0914  ปศ.

 - จัดการสวัสดิภาพสัตว์ : คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ป้องกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ ก ากับดูแล 

สถานพยาบาลสัตว์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

 ควบคุมประชากรสัตว์ไม่มีเจ้าของ ด้อยโอกาส และเฝ้าระวังโรคในสัตว์เล้ียง 

รับรองท้องถ่ินปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และบริการดูแลสุขภาพช้าง

              1  ล้านตัว             47.5794           30.8020            16.7774  ปศ.

 - พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ : พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและ

พัฒนาบ ารุงพันธ์ุสัตว์ต่าง ๆ  เพ่ือผลิตพันธ์ุสัตว์พันธ์ุดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมปศุสัตว์  เพ่ือกระจายสัตว์พันธ์ุดีให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ น าไป

ขยายเป็นพ่อ-แม่พันธ์ุสัตว์ ต่อไป

       0.8311  ล้านตัว            250.8073         191.2591            59.5482  ปศ.
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 - พัฒนาผลิตพืชอาหารสัตว์พันธ์ุดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชอาหาร

สัตว์ของแต่ละช้ันพันธ์ุ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธ์ุให้ได้คุณภาพดี ผลิตท่อน

พันธ์ุพืชอาหารสัตว์  พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิต

เสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร และ

บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพ่ือการผลิตท่ีมีคุณภาพ

       48,410  ตัน            152.2456           47.4474           104.7982  ปศ.

 - ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ น าไปใช้ประโยชน์โดยข้ึนทะเบียนพันธ์ุสัตว์ อนุรักษ์

พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ และครอบครองเช้ือจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

         1,115  สายพันธ์ุ             13.4315             4.9196              8.5119  ปศ.

 - มหกรรมปศุสัตว์ : รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มหกรรมปศุสัตว์          3,600  ราย               2.5000             2.5000                    -    ปศ.

 - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือให้ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของกรมปศุสัตว์

             90  ร้อยละ            114.7234           41.6312            73.0922  ปศ.

1.5) ประมง           526.7060        366.5268          160.1792

 - การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า (ฟ้ืนฟูทรัพยากรโดยการผลิต

พันธ์ุสัตว์น้ า พันธ์ุหลัก พันธ์ุขยาย และลูกพันธ์ุ)

       550.00  ล้านตัว            526.7060         366.5268           160.1792  กป.

1) ขุดลอกแหล่งน้ าด้วยเรือขุดและเคร่ืองจักรกล      778,300  ลบ.ม.                     -                     -                      -    กป.

2) ก าจัดวัชพืชเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า      200,000  ตัน                     -                     -                      -    กป.

3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา              20  เขต                     -                     -                      -    กป.

4) บริหารจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า              10  แห่ง                     -                     -                      -    กป.

2) กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยสินค้ำเกษตรและอำหำร           278.7011        166.1879          112.5132

2.1) กำรตรวจสอบปัจจัยกำรผลิต/ศัตรูพืช กำรออกใบรับรอง และควบคุม

ก ำกับดูแล พ.ร.บ.

          189.8309          82.2585          107.5724

 - ปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรวจสอบ        75,000  ตัวอย่าง            152.0109           44.4385           107.5724  วก.

 - ใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช)      150,000  ฉบับ               4.5000             4.5000                    -    วก.

 - ใบรับรองสุขอนามัยพืช/สารพิษตกค้าง/สารปนเป้ือน        31,500  ฉบับ               2.5200             2.5200                    -    วก.

 - ใบอนุญาตตามกฎหมาย        50,000  ฉบับ             10.0000           10.0000                    -    วก.

 - ร้านค้า/สินค้าเกษตรท่ีตรวจสอบ        26,000  ราย             20.8000           20.8000                    -    วก.

2.2) กำรก ำหนดและจัดท ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร            88.8702          83.9294             4.9408

 - มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร              -                   -               39.7069           36.9671              2.7398  มกอช.

1) การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร              15  เร่ือง             28.1403           28.1403                    -    มกอช.

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ               3  ระบบ             11.5666             8.8268              2.7398  มกอช.

 - หน่วยงานตรวจสอบรับรองท้ังภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.              -                   -               20.0066           20.0066                    -    มกอช.

1) การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล              24  หน่วย-ขอบข่าย             11.1821           11.1821                    -    มกอช.

2) การก ากับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร               3  กลุ่มสินค้า               8.8245             8.8245                    -    มกอช.

 - สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการประชุมเจรจาเพ่ือสนับสนุนการ

ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

             20  คร้ัง             29.1567           26.9557              2.2010  มกอช.
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3) สนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำ และขับเคล่ือนงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์           158.1059          94.5122           63.5937

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัย               4  พันธ์ุ             12.2055           12.2055                    -    กข.

 - การวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร              -                   -              138.6151           75.2714            63.3437  วก.

1) สนับสนุนงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ

ประสานความร่วมมือกับสมาคม องค์กร  ในต่างประเทศเก่ียวกับด้านวิจัย

และพัฒนา

 0/192  แผนบูรณาการ/ชุด

โครงการวิจัยและ

โครงการวิจัยเด่ียว

           110.3057           53.0983            57.2074  วก.

2) การขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร โดย

น าผลงานวิจัยท่ีดีท่ีสุดของกรมสู่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ

พัฒนาการเกษตร และน าปัญหาการผลิตพืชของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีสู่การ

วิจัยและพัฒนา

 8  โครงการ             13.4653           13.4653                    -    วก.

3) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ              -                   -               14.8441             8.7078              6.1363  วก.

3.1) รวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชแมลงศัตรูพืชและ

จุลินทรีย์ เพ่ือป้องกันการสูญพันธ์ุและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในธนาคาร

เช้ือพันธ์ุ พิพิธภัณฑ์และสภาพแปลงปลูก ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

       20,000  สายพันธ์ุ                     -                     -                      -    วก.

3.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลธนาคารเช้ือพันธ์ุพืชให้เป็นมาตรฐานสากลและ

สามารถบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้

 1  ระบบ                     -                     -                      -    วก.

 - การพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม              -                   -                 5.3853             5.1353              0.2500  มม.

 - ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร          1,200  ราย               1.9000             1.9000                    -    กสก.

1) ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร/ ประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานวิชาการ (ขยายผลงานวิจัยภายนอกสู่เกษตรกร)

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ

 ศพก.

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

7.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรผลิต 1,824.5434       720.4431       1,104.1003      

1) กำรฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภำพดิน        1,542.9438        587.9570          954.9868

 - ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน     30,000,000  ไร่             90.7611           90.7611                    -    พด.

 - ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ               1  ระบบ             38.9096           22.0000            16.9096  พด.

1) พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรท่ีดิน               1  ระบบ             24.9096             8.0000            16.9096  พด.

2) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ 

Internet)

             -                   -               14.0000           14.0000                    -    พด.

 - คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี      550,000  ราย             48.5134           48.5134                    -    พด.

1) ให้บริการวิเคราะห์ดิน โดยการน าตัวอย่างดินท่ีมีปัญหามาวิเคราะห์ดิน

อย่างละเอียดมากในห้องปฏิบัติการและการบริการวิเคราะห์ดินเคล่ือนท่ีของ

หน่วยวิเคราะห์ดินเคล่ือนท่ีของส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 เขต  และ

คลินิกดินเคล่ือนท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน

       15,480  ตัวอย่าง               5.7450             5.7450                    -    พด.

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพ่ือผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ

     490,000  ราย             34.7900           34.7900                    -    พด.

3) บริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี        60,000  ราย               7.9784             7.9784                    -    พด.

 - การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย        75,717  ราย             71.6754           71.6754                    -    พด.

1) อบรมหมอดินอาสาและยุวหมอดินเก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน การ

ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย 

พร้อมท้ังสนับสนุนให้จัดท าแปลงสาธิตในพ้ืนท่ีหมอดินอาสา เพ่ือเป็นตัวอย่าง

ให้เกษตรกรรายอ่ืนและผู้สนใจมาดูงาน

       75,717  ราย             68.0000           68.0000                    -    พด.
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2) ส่งเสริมความรู้เกษตรกรเก่ียวกับงานกรมพัฒนาท่ีดินผ่านส่ือโทรทัศน์ ส่ือ

วิทยุ และส่ิอส่ิงพิมพ์

              1  โครงการ               2.6754             2.6754                    -    พด.

3) ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการโดยผ่านสถานีพัฒนาท่ีดิน และส านักงานเขต

พัฒนาท่ีดิน

              1  โครงการ               1.0000             1.0000                    -    พด.

 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน (ศูนย์ฯ ต่อยอด)          1,600  แห่ง               6.4000             6.4000                    -    พด.

1) ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพ่ือเป็นแหล่งสาธิต ศึกษา ดู

งาน และเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

             -                   -                       -                     -                      -    พด.

2) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีของหมอดินอาสา ท่ีมีศักยภาพในการจัดท า

แปลงสาธิตและมีความสามารถในการเป็นวิทยากรได้ นอกจากน้ียังต้องมี

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น และเป็นท่ีอยู่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้สะดวก

             -                   -                       -                     -                      -    พด.

 - ปรับปรุงคุณภาพดิน        67,727  ไร่            212.8281         144.6689            68.1592  พด.

1) การพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียว/เปร้ียวเค็มภาคใต้        13,727  ไร่             20.9350           20.9350                    -    พด.

2) การพัฒนาพ้ืนท่ีดินกรด        54,000  ไร่             55.3500           55.3500                    -    พด.

3) ครุภัณฑ์ และท่ีดินส่ิงก่อสร้าง              -                   -               68.1592                   -              68.1592  พด.

4) การขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย 

(CESRA)

              1  โครงการ               7.5428             7.5428                    -    พด.

5) การจัดงานวันดินโลก               1  โครงการ             20.0000           20.0000                    -    พด.

6) การด าเนินงาน Asian Soil Partnership               1  โครงการ               2.0000             2.0000                    -    พด.

7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง               4  อัตรา               1.2960             1.2960                    -    พด.

8) ค่าเช่าทรัพย์สิน               1  แห่ง               0.2400             0.2400                    -    พด.

9) ค่าสาธารณูปโภค              -                   -               37.3051           37.3051                    -    พด.

 - ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน    1,024,300  ไร่            777.4735           26.8555           750.6180  พด.

1) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก      550,000  ไร่            363.0000                   -             363.0000  พด.

2) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่าย      250,000  ไร่            102.0000                   -             102.0000  พด.

3) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนท่ีลุ่ม - ดอน - สูง      207,600  ไร่            208.4126             7.1446           201.2680  พด.

3.1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนท่ีลุ่ม - ดอน      200,000  ไร่            166.4000             6.4000           160.0000  พด.

3.2) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง          7,600  ไร่             42.0126             0.7446            41.2680  พด.

4) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนพ้ืนท่ีสูง               1  โครงการ               0.8369             0.8369                    -    พด.

5) อนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อดินถล่ม        11,700  ไร่             66.9240             2.5740            64.3500  พด.

6) อนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน          5,000  ไร่             20.8000             0.8000            20.0000  พด.

7) ค่าเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราว              -                   -               12.0000           12.0000                    -    พด.

8) การพัฒนาบุคลากรกรมฯ              -                   -                 3.5000             3.5000                    -    พด.

 - การพัฒนาท่ีดินพ้ืนท่ีเฉพาะ        17,500  ไร่            107.3370           22.0370            85.3000  พด.

1) โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส่งออกในพ้ืนท่ีทุ่งกุลา

ร้องไห้

         5,000  ไร่             34.1160           17.8660            16.2500  พด.

2) พัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา          1,000  ไร่               6.5000             0.2500              6.2500  พด.

3) ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า            500  ไร่             11.4400             0.4400            11.0000  พด.

4) การพัฒนาพ้ืนท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ          2,000  ไร่               7.6850             1.6850              6.0000  พด.

5)  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพ่ือการส่งออก

ในพ้ืนท่ีทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี

         9,000  ไร่             47.5960             1.7960            45.8000  พด.

 - แผนการรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน        12,000  ไร่             37.8550             3.8550            34.0000  พด.

1) โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว          8,000  ไร่             14.2120             0.6120            13.6000  พด.

2) โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน              60  แปลง               2.4000             2.4000                    -    พด.

3) โครงการจัดระบบการจัดการท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน          4,000  ไร่             21.2430             0.8430            20.4000  พด.

 - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร    1,000,000  ไร่            151.1907         151.1907                    -    พด.
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ปี 2563 หน่วยนับ

รวม ด ำเนินกำร ลงทุน

 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน

1) มหกรรมเกษตรอินทรีย์               4  คร้ัง               4.0000             4.0000                    -    พด.

2) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร /เกษตรอินทรีย์    1,000,000  ไร่            102.9000         102.9000                    -    พด.

2.1) พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมท่ีเข้มแข็ง        20,000  กลุ่ม             52.9000           52.9000                    -    พด.

2.2) พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมเข้มแข็ง    1,000,000  ตัน             50.0000           50.0000                    -    พด.

3) รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช              75  แปลง               3.0000             3.0000                    -    พด.

4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน            300  โรงเรียน             18.0000           18.0000                    -    พด.

4.1) สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (ใหม่)            300  โรงเรียน             12.0000           12.0000                    -    พด.

4.2) สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (ต่อยอดโรงเรียนเดิม ปี 50-60)          1,200  โรงเรียน               6.0000             6.0000                    -    พด.

5) รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร            800  ชนิดสินค้า               8.0000             8.0000                    -    พด.

6) พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์               1  โครงการ               1.4000             1.4000                    -    พด.

7) ประชุมและศึกษาปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ               3  โครงการ               1.8907             1.8907                    -    พด.

8) ขับเคล่ือนโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO ให้ผลิตได้อย่างต่อเน่ือง และผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

           500  โรง             12.0000           12.0000                    -    พด.

2) กำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพและสร้ำงมูลค่ำท่ีดินท ำกิน           281.5996        132.4861          149.1135

 - บริหารจัดการ ด้านการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม              -                   -              281.5996         132.4861           149.1135  ส.ป.ก.

7.4 อ ำนวยกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรและ

สหกรณ์

729.8952          576.5192       153.3760         

1) อ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำร 500.1848          443.0395       57.1453          

 - การอ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร              90  ร้อยละ                     -                     -                      -    สป.กษ.

1)  สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านสารบรรณ การเงิน การคลัง งานตรวจสอบ งานบุคลากร งานแผน การ

ด าเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร และการด าเนินงานของข้าราชการการเมือง

             20  หน่วยงาน            307.4644         305.5044              1.9600  สป.กษ.

2) การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค              90  ร้อยละ            156.8397         113.3928            43.4469  สป.กษ.

2.1) การด าเนินงานตามภารกิจของ สนง.กษ.จ. ท้ัง 76 จังหวัด              -                   -                       -                     -                      -    สป.กษ.

2.2) สนับสนุนการด าเนินงานให้กับ สนง.กษ.จ.              -                   -                       -                     -                      -    สป.กษ.

3) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              90  ร้อยละ             28.0477           16.3093            11.7384  สป.กษ.

3.1) ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีและเครือข่าย              -                   -                       -                     -                      -    สป.กษ.

3.2) ให้การดูแล บ ารุงรักษา ค าแนะน าในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายของหน่วยงานในสังกัด กษ. และ สป.กษ.

             -                   -                       -                     -                      -    สป.กษ.

3.3) พัฒนาระบบงานด้านต่างๆ              -                   -                       -                     -                      -    สป.กษ.

 - การสนับสนุนการตลาดเพ่ือเกษตรกร              -                   -                 7.8330             7.8330                    -    อตก.

1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานข้าวประชารัฐ              -                   -                 2.5251             2.5251                    -    อตก.

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานผลไม้สดประชารัฐ              -                   -                 5.3079             5.3079                    -    อตก.

2) บริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 85            ร้อยละ 229.7104          133.4797       96.2307          

 - สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร              -                   -               71.6852           26.3334            45.3518  สศก.

 - จัดท าและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร              -                   -                 7.8690             6.3022              1.5668  สศก.

 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร              -                   -                 7.6028             7.6028                    -    สศก.

 - ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ              -                   -               12.9492           11.1300              1.8192  สศก.

 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์              -                   -                 7.9731             7.9731                    -    สศก.

 - จัดท าและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร              -                   -               90.9668           49.9348            41.0320  สศก.

 - ด าเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค              -                   -               30.6643           24.2034              6.4609  สศก.
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รวม ด ำเนินกำร ลงทุน

 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน

8 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 16,038.8586      16,038.8586   -                 

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          1,901  อัตรา            751.2840         751.2840                    -    สป.กษ.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          2,124  อัตรา            746.2972         746.2972                    -    กข.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          8,058  อัตรา         2,263.5710       2,263.5710                    -    กป.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          5,486  อัตรา         3,460.9276       3,460.9276                    -    ปศ.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          3,400  อัตรา         1,109.5985       1,109.5985                    -    พด.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          8,201  อัตรา 2,240.2917        2,240.2917      -                  วก.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          8,696  อัตรา         3,925.3386       3,925.3386                    -    กสก.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          1,036  อัตรา            282.0219         282.0219                    -    มม.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          2,421  อัตรา            804.1280         804.1280                    -    ส.ป.ก.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ            203  อัตรา             95.8825           95.8825                    -    มกอช.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          1,042  อัตรา            343.2832         343.2832                    -    สศก.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ              41  อัตรา             16.2344           16.2344                    -    อตก.

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัวร้อยละ 3

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : เพ่ิมศักยภำพสถำบันเกษตรกร 3,753.7165       3,529.3386     224.3779         

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จ านวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 86

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21

แผนงำนงบประมำณ 3,753.7165       3,529.3386     224.3779         

1 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมสู่สำกล

22.9889           22.9889         -                 

1.1 พัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 22.9889           22.9889         -                 

1) โครงกำรพัฒนำวิสำหกิจสู่ควำมเป็นมืออำชีพ           444  แห่ง              7.4450            7.4450                   -    ตส.

 - การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน การจัดท าบัญชีอย่างง่าย              -                   -                       -                     -                      -    ตส.

2) โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและบริกำร           154  แห่ง            10.5940          10.5940                   -    กสก.

 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ/ พัฒนาทักษะวิสาหกิจ

ชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานท่ี

ผลิต/ตรวจประเมินและขอเคร่ืองหมายคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ฮาลาล GMPPrimary GMP เป็นต้น/ออกแบบและ

จัดท าบรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพ่ือการแข่งขันสู่สากล/ 

ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - จัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชุนและเช่ือมโยงเครือข่ายการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร             20  รำย              4.9499            4.9499                   -    กป.

 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้ได้รับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสัตว์น้ า

           200  ราย                     -                     -                      -    กป.

 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแผนพัฒนาด้านธุรกิจการตลาดและ

แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า

             20  ราย                     -                     -                      -    กป.
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รวม ด ำเนินกำร ลงทุน

 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน

2 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 1,020.8638       796.4859       224.3779         

2.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนสถำบันเกษตรกร 1,020.8638       796.4859       224.3779         

1) กำรพัฒนำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร           685.6905        509.7501          175.9404

 - ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        12,958  แห่ง            678.6905         502.7501           175.9404  กสส.

 1) ส่งเสริม แนะน า ก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายและ

ภารกิจกรมฯ งานอ านวยการ    (ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติงาน) และงบลงทุน (สร้างทดแทนส านักงานเดิม รถยนต์ทดแทน ฯ)

             -                   -              615.5003         487.5534           127.9469  กสส.

 2) งานบ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยีของกรมฯ และงบลงทุน ทดแทน

คอมพิวเตอร์งานประมวลผล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

             -                   -               63.1902           15.1967            47.9935  กสส.

 -  งานแสดงสินค้าสหกรณ์ โดยส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์เพ่ือจ าหน่าย 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าผลผลิต

ให้กับสินค้าสหกรณ์

              1  คร้ัง               7.0000             7.0000                    -    กสส.

2) กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีให้มีคุณภำพ           335.1733        286.7358           48.4375

 - การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร              -                   -              335.1733         286.7358            48.4375  ตส.

1) ตรวจสอบบัญชีประจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร        11,800  แห่ง            315.6823         267.2448            48.4375  ตส.

2) ตรวจสอบความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และ

สมาชิก

       24,500  ราย               1.6969             1.6969                    -    ตส.

3) ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินข้ันพ้ืนฐานแก่สมาชิกสหกรณ์        10,000  ราย               5.1500             5.1500                    -    ตส.

4) พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

       24,000  ราย               5.8800             5.8800                    -    ตส.

5) พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร            500  แห่ง               4.7850             4.7850                    -    ตส.

6) พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ต้ังใหม่            100  แห่ง               1.9791             1.9791                    -    ตส.

3 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 2,709.8638       2,709.8638     -                 

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          2,499  อัตรา            830.3643         830.3643                    -    ตส.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          5,331  อัตรา         1,879.4995       1,879.4995                    -    กสส.

v ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 3,711.0505       2,815.4611     895.5894         

ꞏ ผลสัมฤทธ์ิ : ลดปัญหำควำมยำกจนของเกษตรกร 3,711.0505       2,815.4611     895.5894         

ตัวช้ีวัดท่ี  : เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคให้

เกษตรกร

3,711.0505       2,815.4611     895.5894         

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : รายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ นร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : เกษตรกรได้รับการจัดท่ีดินท ากิน 63,000 ราย

แผนงำนงบประมำณ 3,711.0505       2,815.4611     895.5894         

1 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 1,631.1915       1,364.2726     266.9189         

1.1 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) 1,359.1344       1,155.9229     203.2115         

1) สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต 365.6674          257.1481       108.5193         

1.1) กำรบริหำรจัดกำรท่ีดิน 365.6674          257.1481       108.5193         

(1) โครงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดินท ำกินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส 355.6674          247.1481       108.5193         

 - จัดท่ีดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ให้สิทธิในการเข้าท าประโยชน์ใน

เขตปฏิรูปท่ีดิน โดยจัดท าเอกสาร ส.ป.ก. 4-01

       62,000  ราย            240.8841         167.5348            73.3493  ส.ป.ก.
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 - สร้างหมุดตรวจสอบ (Check Point)  พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฐานข้อมูล 

ALRO Land ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และปรับปรุง ซ่อมแซม หมุด

หลักฐานแผนท่ีท่ีสร้างไว้เดิมให้มีระบบพิกัดตามมาตรฐาน RTK GNSS 

NETWORK

     260,000  ไร่             19.5070           13.1070              6.4000  ส.ป.ก.

 - ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล Alro Land และด าเนินการตามระเบียบของ 

ส.ป.ก.

         3.500  ล้านไร่             56.3723           56.3723                    -    ส.ป.ก.

 - ปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน ท้ังสถานท่ี ฐานข้อมูล บุคลากร ระบบ 

กระบวนการท างาน การปฏิบัติงาน ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

     143,000  ราย             38.9040           10.1340            28.7700  ส.ป.ก.

(2) โครงกำรศึกษำปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวกับกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและ

ประชำชน

10.0000           10.0000         -                 

 - การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและ

ประชาชน

1              ฉบับ 10.0000            10.0000          -                  ส.ป.ก.

2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 993.4670          898.7748       94.6922          

2.1) พัฒนำศักยภำพประชำชนในชุมชน 529.4887          529.4887       -                 

(1) โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 377.9330          377.9330       -                 

 - พัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน /พัฒนาเกษตรกรโดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับเกษตรกร และประธานศูนย์เครือข่าย / พัฒนาศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการ

ท างานร่วมกับ ศพก.

 882

/26,460

 ศูนย์

/ราย

           239.5624         239.5624                    -    กสก.

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร มีศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

ให้เป็นจุดสาธิตวิธีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ

ขยายผลการเรียนรู้โดยรอบศูนย์เครือข่ายประมง 4,410 แห่ง

 882

/88200

 ศูนย์

/ราย

            33.6170           33.6170                    -    กป.

 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ และ

น าประสบการณ์จากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในด้านการท าการเกษตร

มา เป็นต้นแบบ  รวมท้ังการพัฒนารูปแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดู

งาน และศูนย์กลางในการฝึกอบรม เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตท่ี

เหมาะสมสู่เกษตรกร และผู้สนใจ ท าหน้าท่ีประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า

 แก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพ ในด้านการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ

  -

/8,820

 แห่ง

/ราย

            22.6771           22.6771                    -    ปศ.

 - พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการจัดการ

ดินในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

           882  ศูนย์               8.7318             8.7318                    -    พด.

 - พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจ าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถปฏิบัติการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ถ่ายทอดการใช้ Application 

กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ในการลดต้นทุน

การผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรายแปลง

           882  ราย             10.3189           10.3189                    -    สศก.

 - พัฒนาเพ่ือให้มีศูนย์เครือข่าย ศพก. ในเขตปฏิรูปท่ีดินเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

           140  ศูนย์               6.3560             6.3560                    -    ส.ป.ก.

 - พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ โดยจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัคร

เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจ าฐานเรียนรู้ /พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี

ประจ าศูนย์เรียนรู้

 882/882  ศูนย์/ราย             29.6601           29.6601                    -    ตส.

 -  พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. หลักและเครือข่าย

ด้านหม่อนไหม

         1,000  ราย               7.0097             7.0097                    -    มม.
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 - ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรผ่าน

เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรผู้น าของศพก. ในด้านการผลิตการใช้ปุ๋ยตาม

ค าวิเคราะห์ดิน/การใช้ชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช

 7500  ราย             11.2500           11.2500                    -    วก.

 - จัดท าแปลงต้นแบบเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  500  ไร่               7.5000             7.5000                    -    วก.

 - ติดตามให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ปัญหาการผลิตพืช  250  ศูนย์               1.2500             1.2500                    -    วก.

(2) โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer) 65,305       151.5557          151.5557       -                 

 -  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง โดยวิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนา

การผลิตรายบุคคล (IFPP) /พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น 

Smart Farmer ต้นแบบ /พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart  

Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม / สร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ

       17,640  ราย             40.7106           40.7106                    -    กสก.

 - พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer / สร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ /เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย Young

 Smart Farmer ในทุกระดับ / ขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

เกษตรกรรุ่นใหม่

         4,865  ราย             21.3972           21.3972                    -    กสก.

 - พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ด้านประมง        15,000  ราย             21.6400           21.6400                    -    กป.

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุสัตว์ให้กับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปศุ

สัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer 

และพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้าง

เครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ

         7,100  ราย               8.0856             8.0856                    -    ปศ.

 - พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏิรูปท่ีดิน (Smart Farmer) ไปสู่ Smart

 Farmer ต้นแบบ ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 72 จังหวัด

         3,000  ราย             18.8393           18.8393                    -    ส.ป.ก.

 - อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต  การ

บริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการภายในชุมชน ตลอดจนการสร้างความ

แข้มแข็งระดับชุมชน โดยมีหน่วยงานวิชาการท าหน้าท่ี Coaching ใน

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Base on farm

         1,200  ราย               8.3884             8.3884                    -    ส.ป.ก.

 - อบรม Smart Farmer หม่อนไหม หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart

 , การพัฒนา Smart Farmer ของกรมหม่อนไหม ,การพัฒนาบทบาท 

Smart Farmer ของกรมหม่อนไหม

         2,000  ราย               7.0396             7.0396                    -    มม.

 -  คัดเลือกชาวนาท่ีผ่านการส ารวจคัดกรองคุณสมบัติ เป็น Existing Smart 

Farmer เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นชาวนาต้นแบบด้านข้าว และอบรม

ชาวนา Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ

       15,000  ราย             25.4550           25.4550                    -    กข.

2.2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 463.9783          369.2861       94.6922          

(1) โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำค

เกษตร

399.4716          312.6780       86.7936          

 - การเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบ้ืองต้นแก่เกษตรกร

       70,000  ราย             50.6835           50.6835                    -    กป.

 - ส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร เพ่ือปรับเปล่ียนแนวคิด 

รูปแบบในการท ามาหากิน และการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพในการ

พ่ึงตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน

     210,000  ราย             52.5709           52.5709                    -    ปศ.

 - สนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน สาธิตการปรับปรุงบ ารุงดิน

       20,000  ราย             31.6000           31.6000                    -    พด.
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 - จัดท าจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม และฝึกอบรมเกษตรกร 

หลักสูตร หลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่

         4,533  ราย               7.6380             7.6380                    -    มม.

 - ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวและ

การจัดท าแปลงเรียนรู้

            9,261  ราย               5.7500             5.7500                    -    กข.

 - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการถ่ายทอดความรู้ โดยศึกษา

เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต

 1,250

/250

 ไร่

/ราย

              3.7639             3.7639                    -    วก.

 - อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรท่ีน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่        30,000  ราย             13.3200           13.3200                    -    ตส.

 - พัฒนา และส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับ

เกษตรกร โดยวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

         1,000  ราย            107.0491           21.2971            85.7520  ส.ป.ก.

 - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน          3,500  ราย             12.7010           12.7010                    -    ส.ป.ก.

 - ส่งเสริมการเรียนรู้การท าเกษตรกรรมย่ังยืน          8,560  ราย             41.0103           41.0103                    -    สป.กษ.

1) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

เกษตรกร

             -                   -               19.5000           19.5000                    -    สป.กษ.

2) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการอบรม จัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

             -                   -               15.1658           15.1658                    -    สป.กษ.

3) ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่              -                   -                 6.3445             6.3445                    -    สป.กษ.

 - ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  1,500/

7,500

 ราย/ไร่             12.6546           12.6546                    -    กสส.

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยฝึกอบรมเกษตรกร

 และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธ์ุปลาคุณภาพ)

2,520         ราย 4.9140              4.9140            -                  กป.

 - ยกระดับอาชีพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี        40,000  ราย             26.8900           26.8900                    -    ตส.

 - การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร          1,100  ราย             11.7466           11.7466                    -    กสส.

 - ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร         7,500  ราย             11.1797           10.1381              1.0416  กสส.

 - การตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง        40,000  ราย               6.0000             6.0000                    -    พด.

(2) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดินท ำกินของเกษตรกร 64.5067           56.6081         7.8986            

 - ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีแก่

เกษตรกร / สนับสนุนวัสดุการเกษตรท่ีจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตรท่ี

เหมาะสม /ส่งเสริมการท าการเกษตรเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองแก่เกษตรกร

ต้นแบบ ปีท่ี 2 /ส่งเสริมการท าการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบรายใหม่

         3,000  ราย               4.6000             4.6000                    -    กสก.

 - ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดต้ังจุดธิตการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากินให้แก่ผู้ยากไร้จากภาค

รรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

         2,400  ราย               7.0068             7.0068                    -    กป.

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร  โดย

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง สุกรชีวภาพ โคเน้ือ 

และการปลูกพืชอาหารสัตว์

         1,000  ราย               9.6947             9.6947                    -    ปศ.

 -  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร โดยการ

จัดอบรมต่อยอดความรู้ให้กับสมาชิกเกษตรกรในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต

  -/1,000  แห่ง/ราย               2.9432             2.9432                    -    กสส.

 - พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพดินในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกร ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการ

ปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี

         4,000  ราย             18.2942          18.2942                   -    พด.

1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด        20,000  ไร่               5.7800             5.7800                    -    พด.
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2) ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์)          4,000  ไร่               4.1000             4.1000                    -    พด.

3) ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียว  (ปูนมาร์ล)              60  ไร่               0.0915             0.0915                    -    พด.

4) ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.          2,000  ตัน               6.8000             6.8000                    -    พด.

5) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ        10,153  ลิตร               1.5227             1.5227                    -    พด.

 - ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า            700  ราย               4.1820             4.1820                    -    ส.ป.ก.

 - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดินแปลงรวม โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ใน

ท่ีดินท่ีจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม

             36  พ้ืนท่ี             17.7858             9.8872              7.8986  ส.ป.ก.

1.2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) 166.5275          166.5275       -                 

1) พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มกำรผลิต 93.9472           93.9472         -                 

1.1) พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่ม 93.9472           93.9472         -                 

(1) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 93.9472           93.9472         -                 

 -  พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 30             กลุ่ม 12.5450            12.5450          -                  กข.

1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว เพ่ือให้รับการพัฒนาดูแลให้มีความ

เข้มแข็งต้ังแต่ระดับท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าอย่างเป็นระบบ

-            -               -                   -                 -                  กข.

2) สนับสนุนการด าเนินงานระดับต้นน้ า ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้

ปุ๋ยส่ังตัด การอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ต้ังแต่การปลูก ดูแล

รักษาถึงกระบวนการเก็บเก่ียว พร้อมท้ังการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

ข้าวได้การรับรองตามมาตรฐาน GAP

-            -               -                   -                 -                  กข.

3) สนับสนุนการด าเนินงานระดับกลางน้ า ได้แก่ การอบรมให้ความรู้

เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ต้ังแต่การแปรสภาพข้าว การแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมท้ังการสนับสนุนโรงสี เคร่ืองจักร อุปกรณ์การแปรรูป

 การบรรจุภัณฑ์ การรับรองตามมาตรฐาน GMP  อย. และมาตรฐานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง เป็นต้น

-            -               -                   -                 -                  กข.

4) สนับสนุนการด าเนินงานระดับปลายน้ า ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ในเร่ือง

การจ าหน่ายและการตลาด สนับสนุนการสร้างและพัฒนาตราสินค้าของกลุ่ม

เกษตรกร การเช่ือมโยงการตลาด การส่งเสริมการขายสินค้าแบบต่างๆ การ

ประชาสัมพันธ์

-            -               -                   -                 -                  กข.

 - พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 144           กลุ่ม 16.0000            16.0000          -                  กป.

 - พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม โดยจัดอบรมการ

ปลูกหม่อนผลิตใบการแปรรูปใบหม่อนเพ่ือน ามาเล้ียงสัตว์ อบรมการปลูก

หม่อนเล้ียงไหมแบบเน้นหนัก

20             กลุ่ม 12.6786            12.6786          -                  มม.

 - พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 33.3278            33.3278          -                  กสก.

1) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง -                   -                 -                  กสก.

2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -                   -                 -                  กสก.

3) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร              -                   -   -                   -                 -                  กสก.

4) การส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน              -                   -   -                   -                 -                  กสก.

5)  การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร              -                   -   -                   -                 -                  กสก.

6) การบริหารจัดการโครงการ              -                   -   -                   -                 -                  กสก.

 - ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร/

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ

ผลผลิต การจ าหน่ายสินค้า เสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม/สมาชิก

สหกรณ์และมีสวัสดิการครัวเรือนเกษตรกรพ้ืนท่ีเป้าหมาย

10             กลุ่ม 3.8773              3.8773            -                  ส.ป.ก.

 - การพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรแผนใหม่ 1,080         ราย 15.5185            15.5185          -                  พด.

       27,605  ราย
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2) พัฒนำผู้ประกอบกำร 43.6559           43.6559         -                 

2.1) พัฒนำผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชน 43.6559           43.6559         -                 

(1) โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชนในกำรผลิต

สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

43.6559           43.6559         -                 

 - ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน        17,640  ราย             43.6559           43.6559                    -    กสก.

1) สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548/ ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ/ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) พัฒนำผลิตภัณฑ์ 28.9244           28.9244         -                 

3.1) พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน 28.9244           28.9244         -                 

(1) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน 28.9244           28.9244         -                 

 - พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ โดยสร้างนวัตกรรมการผลิต การแปร

รูป การเก็บรักษา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การบ่มเพาะองค์ความรู้ โดยท่ี

ปรึกษาด าเนินการแบบ On the Job Coaching

68/30 แห่ง/ผลิตภัณฑ์ 28.9244            28.9244          -                  กสส.

1.3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) 105.5296          41.8222         63.7074          

1) พัฒนำระบบตลำด 22.1147           22.1147         -                 

(1) โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร 22.1147           22.1147         -                 

 -  พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการจัดการธุรกิจเกษตร /พัฒนา

ความรู้และศักยภาพของเกษตรกร / พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาด

เกษตรกร / สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร

 /ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรท้ังใน และต่างประเทศ

             77  จังหวัด             13.4300           13.4300                    -    กสก.

 - การเช่ือมโยงตลาดรับรองผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

                77  แห่ง               8.6847             8.6847                    -    กข.

2) พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

ธุรกิจชุมชน)

80.6989           16.9915         63.7074          

(1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ

ธุรกิจชุมชน

80.6989           16.9915         63.7074          

 - การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เช่ือมโยง

เครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนากลุ่ม Cluster/ส่งเสริม

การพัฒนาตลาดชุมชน/การสร้างตลาดสินค้าออนไลน์/ส่งเสริมการตลาดเชิง

ท่องเท่ียว

           340  แห่ง               7.5465             7.5465                    -    กสส.

 - เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรใน

สถาบันเกษตรกร

             30  แห่ง             63.7074                   -              63.7074  กสส.

โดย เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการ

จัดหาอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นพ้ืนฐานในจัดเก็บ/รวบรวมผลผลิต

สินค้าเกษตร รวม 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง และข้าว เป็นการ

ชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูกาล กักเก็บผลผลิตส ารองไว้แปรรูป

หรือใช้ในยามจ าเป็น สร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร เช่น โกดัง ลาน

ตาก เคร่ืองช่ังพร้อมห้องควบคุมและโรงคลุม

             -                   -                       -                     -                      -    กสส.
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รวม ด ำเนินกำร ลงทุน

 เป้ำหมำยงำนแผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

งบประมำณปี 2563 หน่วยงำน

 - ศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

              4  ชนิดสินค้า               3.6290             3.6290                    -    กสส.

โดยด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการน า

ระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสส.

 - เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงแก่

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชนรูปแบบประชารัฐ

           400  แห่ง               5.8160             5.8160                    -    ตส.

3) พัฒนำกลไก อำทิ สหกรณ์ ร้ำนค้ำชุมชน วิสำหกิจชุมชน บริหำรจัดกำร

ควำมเส่ียงภำครัฐ

2.7160             2.7160           -                 

(2) โครงกำรติดตำมประเมินผลภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐำนรำกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.7160             2.7160           -                 

 -  ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก ของ กษ.

-            -               2.7160              2.7160            -                  สศก.

2 แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 1,502.8232       959.5666       543.2566         

2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และจัดท ำบัญชีครัวเรือน 20.6825           20.6825         -                 

1) โครงกำรเสริมสร้ำงกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนเพ่ือกำรจัดกำรเศรษฐกิจ

ระดับครัวเรือน

85,000      รำย 20.6825           20.6825         -                 

 - อบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ        85,000  ราย             20.6825           20.6825                    -    ตส.

2.2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้บนหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.5120             1.5120           -                 

1) โครงกำรสืบสำนรักษำและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 9,625        รำย 1.5120             1.5120           -                 กป.

 - คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี          9,625  ราย               1.5120             1.5120                    -    กป.

2.3 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ

1,480.6287       937.3721       543.2566         

1) โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 176,182    รำย 968.2093          589.3420       378.8673         

 - สนับสนุนการด าเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามแนว

พระราชด าริ และอ านวยการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ในพ้ืนท่ี เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังฯ  โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระ

แม่ของแผ่นดิน  โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ  สนับสนุนการด าเนินงานของ

ส านักราชเลขาธิการฯ

             14  หน่วยงาน             20.9447           20.9447                    -    สป.กษ.

 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการจัดท าแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกร        45,000  ราย             35.2182           35.0701              0.1481  กข.

 - สอนแนะการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีสหกรณ์นักเรียน บัญชีกลุ่มอาชีพ

แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ

       10,500  ราย             21.7900           16.0736              5.7164  ตส.

 - สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชด าริ ให้บริการวิชาการเกษตร

ด้านพืชแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ 

จ านวน 252 โครงการ โดยการ

             -                   -               28.5723           27.1571              1.4152  วก.

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ/ระบบการปลูกพืชท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

       12,000  ราย                     -                     -                      -    วก.

2) จัดท าแปลงเรียนรู้ / แปลงต้นแบบ ในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีของเกษตรกร          2,500  ไร่                     -                     -                      -    วก.

3) ดูแล ปกป้อง ปลูกรักษา พันธุกรรมพืชในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ              27  จังหวัด                     -                     -                      -    วก.
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 - สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชด าริ โดยด าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี 

พัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานในส่วนท่ีกรมรับผิดชอบ

              7  เร่ือง               8.5000             8.5000                    -    วก.

 - ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ        63,097  ราย             90.1580           90.1580                    -    กสก.

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริต่าง /ๆ 

ดูแลแปลงแม่พันธ์ุ แปลงรวบรวมพันธ์ุ แปลงสาธิต แปลงเรียนรู้

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร/ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ

 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริ/ จัดคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

4) ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนและชุมชนท่ีต้ังของโรงเรียนตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ              77  โครงการ            269.3467           65.0010           204.3457  กป.

1) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ครู นักเรียน ในโครงการพระราชด าริด้านการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

         9,585  ราย                     -                     -                      -    กป.

2) ประมงโรงเรียน            771  แห่ง                     -                     -                      -    กป.

3) จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า              43  แห่ง                     -                     -                      -    กป.

 - การสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการพิเศษ              -                   -               54.6540           54.6540                    -    มม.

1) การสร้างทายาทหม่อนไหม  (งบรายจ่ายอ่ืน) โดยอบรมนักเรียน และจัด

นิทรรศการสาธิต

 30/12  โรงเรียน/ชุมชน               5.1151             5.1151                    -    มม.

2) การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน (งบรายจ่ายอ่ืน) โดย

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและ

ตรวจสอบรับรองให้ได้มาตรฐาน

     200,000  เมตร             36.7558           36.7558                    -    มม.

3) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการพิเศษ (งบรายจ่ายอ่ืน) 

โดยจัดประชุมสัมมนาขับเคล่ือนโครงการ จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราช

กรณียกิจ

             92  แห่ง             12.7831           12.7831                    -    มม.

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ      102,575  ไร่            221.7230           70.1222           151.6008  พด.

1) ด าเนินการโดยส ารวจและวางแผนการใช้ท่ีดิน จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ า และส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนา

ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ และศูนย์ท่องเท่ียวทางการเกษตร

     101,085  ไร่            214.8509           66.0051           148.8458  พด.

2) พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ            600  ไร่               2.0000                   -                2.0000  พด.

3) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ            890  ไร่               4.2121             3.4571              0.7550  พด.

4) ก าหนดเขตท่ีดินท ากินและวางแผนการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการรักษ์น้ า

เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน

         5,500  ไร่               0.6600             0.6600                    -    พด.

 - ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ          2,200  ราย             29.0069           27.9786              1.0283  ส.ป.ก.

 -  พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ          1,224  แห่ง             57.1110           49.9477              7.1633  กสส.

1) ส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริม

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (ทัศนศึกษา ประกวดการท าบัญชีสหกรณ์) และ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์

 รวมท้ังอุดหนุนค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

           834  แห่ง             41.3828           34.2195              7.1633  กสส.

 2) อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่กรรมการ ฝ่าย

จัดการ และสมาชิกกลุ่มละ 30 คน จ านวน 126 แห่ง

           390  แห่ง             15.7282           15.7282                    -    กสส.

 - ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ              -                   -              128.7063         121.2568              7.4495  ปศ.
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รวม ด ำเนินกำร ลงทุน
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1) ศึกษาวิจัยงานด้านปศุสัตว์ หาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนท่ี และส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในชุมชน/โรงเรียน เพ่ือมีอาหารโปรตีนบริโภค

 มีอาชีพรายได้ท่ีม่ันคงและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้

 12,500/

500

 ราย/

โรงเรียน

           124.3906         116.9411              7.4495  ปศ.

2) คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี : หน่วยให้บริการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร 

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีขอบเขตการให้บริการเน้นการแก้ไขปัญหาท่ี

เกษตรกรประสบในพ้ืนท่ี ให้ความรู้ ค าแนะน า และรับปรึกษาปัญหาแก่

เกษตรกร

       21,300  ราย               4.3157             4.3157                    -    ปศ.

 - ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ               1  เร่ือง               2.4782             2.4782                    -    สศก.

2) โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 440.7544          293.8651       146.8893         

 - การเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง              -                   -              193.1376         190.1376              3.0000  สวพส.

1) การถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง        78,000  ราย                     -                     -                      -    สวพส.

2) ยกระดับเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer)            680  ราย                     -                     -                      -    สวพส.

3) การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางโครงการหลวง            300  หมู่บ้าน                     -                     -                      -    สวพส.

 - การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนา

พ้ืนท่ีสูงและการให้บริการสังคม

             -                   -               92.9063           69.9274            22.9789  สวพส.

1) ถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ และการให้บริการ

ทางสังคม

     750,000  ราย                     -                     -                      -    สวพส.

2) การรวบรวมพรรณไม้เพ่ือจัดแสดง ในพ้ืนท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ์        15,000  รายการ                     -                     -                      -    สวพส.

3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ               1  มาตรฐาน                     -                     -                      -    สวพส.

 - การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง          2,200  ราย               3.6000             3.6000                    -    กสก.

1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ีแก่

เกษตรกร/ ส่งเสริมเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว/ ส่งเสริมการปลูกผักเมือง

หนาว/ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

3) ส่งเสริมพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้/ ส่งเสริมการจัดงานวัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ/หรือสนับสนุนพันธ์ุ

สัตว์น้ า

             39  แห่ง               3.6797             2.8183              0.8614  กป.

 - ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีการเล้ียงสัตว์เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือสร้าง

รายได้และอาหารโปรตีนจากสัตว์ และบริโภคในครัวเรือน

         1,150  ราย               5.0588             5.0588                    -    ปศ.

 - การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง        11,000  ไร่            126.0096             7.8355           118.1741  พด.

1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ

โครงการหลวง

         5,500  ไร่             36.3325             2.6450            33.6875  พด.

2) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ

โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ

         1,000  ไร่               5.9790             0.5490              5.4300  พด.

3) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรพ้ืนท่ีสูง          4,500  ไร่             69.5731             4.6415            64.9316  พด.

4) เพ่ิมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง               1  โครงการ             14.1250                   -              14.1250  พด.

 - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร โดยน าผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรสมาชิกเข้าสู่แผน

ธุรกิจของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง ใน

กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 79 แห่งใน 10 จังหวัด

ภาคเหนือ/ตะวันตก

             79  แห่ง             11.3937             9.7005              1.6932  กสส.

 - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการจัดท าแปลงเรียนรู้            560  ราย               4.9687             4.7870              0.1817  กข.
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3) โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ประยุกต์ใช้ ขยำยผล และพัฒนำ ตำม

แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

71.6650           54.1650         17.5000          

 - การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์              -                   -               60.7000           43.2000            17.5000  พกฉ.

1) การจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร               2  งาน             17.3000           17.3000                    -    พกฉ.

2) การจัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้นอกอาคาร              11  งาน             16.8000           14.8000              2.0000  พกฉ.

3) เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมฯ               5  แห่ง               1.1000             1.1000                    -    พกฉ.

4) จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ               2  คร้ัง             10.0000           10.0000                    -    พกฉ.

5)  ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ ผูกพัน 2 ปี  (ปี 2562 = 40.0000 ลบ.  ปี 2563 = 15.5000 

ลบ. ปี 2564 = 129.5000)

             -    งาน             15.5000                   -              15.5000  พกฉ.

 - การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              -                   -                 7.3650             7.3650                    -    พกฉ.

1) ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง              10  คร้ัง               4.5000             4.5000                    -    พกฉ.

2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์               7  คร้ัง               1.5200             1.5200                    -    พกฉ.

3) ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์              12  คร้ัง               1.3450             1.3450                    -    พกฉ.

 - การจัดการองค์ความรู้              -                   -                 3.6000             3.6000                    -    พกฉ.

1) พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร              12  คร้ัง               1.5000             1.5000                    -    พกฉ.

2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง              12  คร้ัง               1.5000             1.5000                    -    พกฉ.

3) ท าส่ือเผยแพร่ ในรูปแบบ หนังสือ               6  เร่ือง               0.6000             0.6000                    -    พกฉ.

3 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ

ภำคทำงสังคม

280.0000          280.0000       -                 

3.1 ช่วยเหลือด้ำนหน้ีสิน           280.0000        280.0000                   -   

1) โครงกำรช่วยเหลือด้ำนหน้ีสินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร -           -             280.0000          280.0000       -                 

 - ลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยสมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการลดดอกเบ้ียเงินกู้

ส าหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรกในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่

เกิน 1 ปี หรือต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

(โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ส าหรับ

ต้นเงินกู้ส่วนท่ีเกิน 300,000 บาท สมาชิกรับผิดชอบโดยอัตราดอกเบ้ียข้ึนอยู่

กับสถาบันเกษตรกรน้ัน ๆ

     142,010  ราย            280.0000         280.0000                    -    กสส.

4 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 165.1038          79.6899         85.4139          

 - การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร              80  ร้อยละ             65.0279           61.2279              3.8000  สวพส.

 - การประชาสัมพันธ์ บริการผู้เข้าชม  สร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย              -                   -                 1.9620             1.9620                    -    พกฉ.

 - การอ านวยการ              -                   -               98.1139           16.5000            81.6139  พกฉ.

1) การใช้จ่ายในการบริหารจัดการ              -                   -               16.5000           16.5000                    -    พกฉ.

2) การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 และ อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 5

              1  งาน             49.6529                   -              49.6529  พกฉ.

3) ค่าก่อสร้างเข่ือนเสาเข็มกันดิน               1  งาน             31.9610                   -              31.9610  พกฉ.

5 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 131.9320          131.9320       -                 

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ            215  อัตรา             91.0871           91.0871                    -    สวพส.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ              84  อัตรา             40.8449           40.8449                    -    พกฉ.
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v ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

71,314.1779      9,722.4184     61,591.7595     

ꞏ ผลสัมฤทธ์ิ : เกษตรกรได้รับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำภำคเกษตรอย่ำงสมดุล 71,314.1779      9,722.4184     61,591.7595     

ตัวช้ีวัดท่ี  : ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน  า 

812,564 ครัวเรือน

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ลดกำรเผำในพ้ืนท่ีเกษตร 54.6820           54.6820         -                 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จ านวนพื นท่ีหยุดเผาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อย

กว่า 70,000 ไร่

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกร

ปลอดการเผา 16,800 ราย

แผนงำนงบประมำณ 54.6820           54.6820         -                 

1 แผนบูรณำกำรจัดกำรมลพิษและส่ิงแวดล้อม 54.6820           54.6820         -                 

1.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ 54.6820           54.6820         -                 

1) โครงกำรส่งเสริมกำรหยุดกำรเผำในพ้ืนท่ีกำรเกษตร 16,800       ราย 15.6880           15.6880         -                 กสก.

 - การจัดท าส่ือรณรงค์การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า/ การถ่ายทอดความรู้

แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรเป้าหมาย ผ่าน ศพก.

             -                   -                       -                     -                      -    กสก.

 - การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา              -                   -                       -                     -                      -    กสก.

2) โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลัอมภำคเหนือ 38.9940           38.9940         -                 

 - ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟในพ้ืนท่ี

เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ

       70,000  ไร่             38.9940           38.9940                    -    พด.

1) ไถกลบตอซัง        70,000  ไร่             26.6000           26.6000                    -    พด.

2) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน          4,000  ตัน             12.3940           12.3940                    -    พด.

s เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

71,259.4959      9,667.7364     61,591.7595     

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : พื นท่ีชลประทานเพ่ิมขึ น 181,918 ไร่

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ปริมาตรการกักเก็บน  า/ปริมาณน  าต้นทุนเพ่ิมขึ น 199.56 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : พื นท่ีได้รับการป้องกันระดับน  าเค็ม 0.14 ล้านไร่

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : พื นท่ีชลประทานเดิมท่ีได้รับการบริหารจัดการ 25.40 ล้านไร่

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : พื นท่ีประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

แผนงำนงบประมำณ 71,259.4959      9,667.7364     61,591.7595     

1 แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 41,033.5703      465.6071       40,567.9632     

1.1 พัฒนำ เพ่ิมประสิทธิภำพ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ ระบบกระจำยน้ ำ และ

เช่ือมโยงวำงระบบเครือข่ำยน้ ำ/ลุ่มน้ ำ ท้ังในและนอกเขตชลประทำน

29,972.6827      452.4436       29,520.2391     

1) ก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ 4,930.5276       -               4,930.5276      

 - โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่              -    ไร่            537.6367                   -             537.6367  ชป.

 -  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี              -    ไร่            407.6776                   -             407.6776  ชป.

 - โครงการเข่ือนทดน้ าผาจุก  จังหวัดอุตรดิตถ์              -    ไร่            437.2910                   -             437.2910  ชป.

 - โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี              -    ไร่            223.8065                   -             223.8065  ชป.

 - โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี              -    ไร่            265.7431                   -             265.7431  ชป.

 - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์          73.70  ล้าน ลบ.ม.            737.9231                   -             737.9231  ชป.

 - โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าป้ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา              -    ไร่            103.5866                   -             103.5866  ชป.

 - โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก จังหวัดเลย              -    ไร่            134.9200                   -             134.9200  ชป.
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 - โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย              -    ไร่         1,056.6415                   -          1,056.6415  ชป.

 - โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ              -    ล้าน ลบ.ม.            630.0000                   -             630.0000  ชป.

 - โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร              -    ไร่            108.4000                   -             108.4000  ชป.

 - โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ              -    ล้าน ลบ.ม.            286.9015                   -             286.9015  ชป.

2) กำรปรับปรุงงำนชลประทำน 6,095.8870       -               6,095.8870      

 - โครงการปรับปรุงงานชลประทาน            327  รายการ         6,095.8870                   -          6,095.8870  ชป.

3) กำรจัดหำแหล่งน้ ำและเพ่ิมพ้ินท่ีชลประทำน 18,493.8245      -               18,493.8245     

 - การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน        58,250  ไร่        12,651.6987                   -         12,651.6987  ชป.

 - ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพ่ือชุมชน/ชนบท        73,479  ไร่         3,800.6217                   -          3,800.6217  ชป.

 - ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีรับน้ า          16.27  ล้าน ลบ.ม.         2,041.5041                   -          2,041.5041  ชป.

4) กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 452.4436          452.4436       -                 

 - โครงการการปฏิบัติการฝนหลวง              -                   -              452.4436         452.4436                    -    ฝล.

1) พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการ

ฝนหลวง

             75  ร้อยละ                     -                     -                      -    ฝล.

2) ความส าเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ า ในเข่ือนตามท่ีร้องขอ              70  ร้อยละ                     -                     -                      -    ฝล.

1.2 ปรับปรุงทำงน้ ำ ทำงผันน้ ำ พ้ืนท่ีรับน้ ำนอง เขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จัดท ำผังเมือง และระบบป้องกันน้ ำท่วมชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

10,884.2719      -               10,884.2719     

1) กำรจัดกำรน้ ำท่วมและอุทกภัย 10,884.2719      -               10,884.2719     

 - โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวัดสงขลา              -    ไร่            193.4806                   -             193.4806  ชป.

 - โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช              -    ไร่             42.7635                   -              42.7635  ชป.

 - โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              -    ไร่         1,866.2308                   -          1,866.2308  ชป.

 - โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1)              -    ไร่            387.6034                   -             387.6034  ชป.

 - โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง-น้ าก่ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด

สกลนคร

             -    ไร่            159.2360                   -             159.2360  ชป.

 - โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน              -    ไร่             70.0000                   -              70.0000  ชป.

 - โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า โดยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

         0.570  ล้านไร่         8,164.9576                   -          8,164.9576  ชป.

1.3 พัฒนำ เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ป้องกันระดับควำมเค็มและ

ลดน้ ำเสียจำกแหล่งก ำเนิดชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

164.0257          5.7095           158.3162         

1) กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ 158.3162          -               158.3162         

 - โครงการจัดการคุณภาพน้ า            107  แห่ง            158.3162                   -             158.3162  ชป.

2) ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติในทุกมิติ 5.7095             5.7095           -                 

 - โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน้ าวิกฤต โดยส ารวจ เก็บ

ตัวอย่างน้ าท้ิงฟาร์มเล้ียง โรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีมี

ความเสียงท่ีส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ าวิกฤติ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ

ชุมชน

             12  แห่ง               5.7095             5.7095                    -    ปศ.
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1.4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่ำต้นน้ ำท่ีเส่ือมโทรม ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของ

ดินในพ้ืนท่ีต้นน้ ำ

12.5900           7.4540           5.1360            

1) กำรจัดหำแหล่งน้ ำในระดับไร่นำและชุมชน แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ดิน

และน้ ำ และแหล่งน้ ำในเขตปฏิรูปท่ีดิน

12.5900           7.4540           5.1360            

 - โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วย

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า โดยศึกษา ส ารวจ และประเมินสถานภาพทรัพยากร

ดินเชิงระบบ ส าหรับแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม พร้อมวางแผนแนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

             10  แห่ง             12.5900             7.4540              5.1360  พด.

2 แผนงำนบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค 7,491.6204       -               7,491.6204      

2.1 ภำคใต้ 1,402.2230       -               1,402.2230      

1)  โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเส่ือมโทรมของ

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

            -                  -          1,402.2230                  -         1,402.2230  ชป.

-    วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ          4,500  ไร่         1,402.2230                   -          1,402.2230  ชป.

2.2 ภาคใต้ชายแดน 66.5000           -               66.5000          

1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร             -                  -              66.5000                  -             66.5000  ชป.

-    เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร            380  ไร่             66.5000                   -              66.5000  ชป.

2.3 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 1,066.5192       -               1,066.5192      

1)  โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม             -                  -          1,066.5192                  -         1,066.5192  ชป.

-    ปัจจัยสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          3,700  ไร่         1,066.5192                   -          1,066.5192  ชป.

2.4 ภาคตะวันออก 685.3919          -               685.3919         

1) โครงกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม             -                  -             685.3919                  -            685.3919  ชป.

-    ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภาคตะวันออก          2,100  ไร่            685.3919                   -             685.3919  ชป.

2.5 ภาคเหนือ 1,248.0738       -               1,248.0738      

1) โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม             -                  -          1,248.0738                  -         1,248.0738  ชป.

-    ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า          5,300  ไร่         1,248.0738                   -          1,248.0738  ชป.

2.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,022.9125       -               3,022.9125      

1)  โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน             -                  -          3,022.9125                  -         3,022.9125  ชป.

-    ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า        29,259  ไร่         3,022.9125                   -          3,022.9125  ชป.

3 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำค

ทะเล

32.9664           32.9664         -                 

3.1 สนับสนุนกำรปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง            32.9664          32.9664                   -   

1) โครงกำรบริหำรจัดกำรประมงทะเลอย่ำงย่ังยืน 1,800        ล ำ 32.9664           32.9664         -                 กป.

 - ส ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพ่ือใช้ประกอบ

ศักย์การผลิต (MSY) ของเรือประมง

         1,800  ล า                     -                     -                      -    กป.

 - ส ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพ่ือใช้ในการ

ประเมินผลผลิตสุงสุดท่ีย่ังยืน (MSY) โดยเรือส ารวจ 19/87 เท่ียว

เรือ/สถานี

  19 / 87  เท่ียวเรือ/สถานี                     -                     -                      -    กป.

 - จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล               2  แห่ง                     -                     -                      -    กป.
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4 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

11,220.0676      1,031.7752     10,188.2924     

4.1 สนับสนุนงำนด้ำนชลประทำน 10,285.0676      96.7752         10,188.2924     

 - โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ              -                   -                       -                     -                      -    ชป.

1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ        20,000  คน            147.3652           69.7752            77.5900  ชป.

2) ก่อสร้างแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ            104  แห่ง         1,908.1018           27.0000        1,881.1018  ชป.

 - โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยส่งเสริมการใช้ยางพารา

ในการซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลองชลประทาน

         3,088  ตัน         2,119.8102                   -          2,119.8102  ชป.

 - โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน 100           ร้อยละ 6,109.7904        -                 6,109.7904       ชป.

4.2 ลดกำรใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมและพ้ืนท่ีชลประทำนเดิม 935.0000          935.0000       -                 

 - ด าเนินการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม        22,240  ไร่            220.5000         220.5000                    -    กองทุนจัดรูปท่ีดิน

 - จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม        64,060  ไร่            714.5000         714.5000                    -    กองทุนจัดรูปท่ีดิน

5 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

4,826.4564       1,482.5729     3,343.8835      

5.1 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ        3,466.8217      1,388.6749       2,078.1468

 - การจัดการงานชลประทาน          25.40  ไร่         3,466.8217       1,388.6749        2,078.1468  ชป.

5.2 กำรปฏิบัติกำรด้ำนฝนหลวง        1,359.6347          93.8980       1,265.7367

 - การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน              -                   -                       -                     -                      -    ฝล.

1) สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง              90  ร้อยละ            495.2822           40.0839           455.1983  ฝล.

2) บริการด้านการบิน              95  ร้อยละ            853.4519           42.9135           810.5384  ฝล.

3) ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง               5  โครงการ             10.9006           10.9006                    -    ฝล.

6 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6,654.8148       6,654.8148     -                 

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ        21,627  อัตรา         6,436.2274       6,436.2274                    -    ชป.

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ            499  อัตรา            218.5874         218.5874                    -    ฝล.
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คำย่อหน่วยงาน 
 

คำย่อ หน่วยงาน 
สป.กษ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กข. กรมการข้าว 

ชป. กรมชลประทาน  

ตส. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กป. กรมประมง 

ปศ. กรมปศุสัตว์ 

พด. 
ฝล. 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

วก. กรมวิชาการเกษตร 

กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 

กสส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มม. กรมหม่อนไหม 

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มกอช. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

สศก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

พกฉ. 
 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) 

สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

กยท. การยางแห่งประเทศไทย 

อตก. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

อสป. องค์การสะพานปลา 

กฟก. 
 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร 
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ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เขตจตุจักร    กทม.   10900 

โทร. 0 2940 7251   โทรสาร 0 2940 7252 
E-mail: bud2553@gmail.com 




