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ดวงตราสััญลัักษณ์์

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
	 ลัักษณะของดวงตราสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัรูป็กลัม	 เส้ำนัผ่่าศูนัย์์กลัางกว้าง	 

6	 เซนัติเมตร	 ตรงกลัางเป็็นัรูป็พระพิรุณป็ระทัับนัั�งบนัแท่ันัพระอาสำน์ั	 ห้้อย์พระบาทัขวา	พระหั้ตถ์์ขวา 

ถื์อเต้าห้ลัั�งนัำ�าทิัพย์	์พระหั้ตถ์์ซ้าย์ป็ระทัานัพร	อย์ูใ่นัซุ้มเรือนัแก้ว	ด้านัข้างซุ้มทัั�งสำองป็ระกอบด้วย์ต้นัข้าว	 

6	 ต้นั	 ซ่�งผู่กเป็็นัลัวดลัาย์ไทัย์	 (ลัาย์รวงข้าว)	 มีพุทัธภาษิตจาร่กอย์ู่บนัผ้่าแพรป็ระกอบอย์ู่ด้านัล่ัาง 

ซุ้มเรือนัแก้วว่า	 “สพฺฺเพฺสํ สงฺฺฆภููตานํํ สามคฺฺคีฺ วุุฑฺฺฒิิสาธิิกา”	 รอบนัอกดวงตราด้านัลั่างมีคำำาว่า	 

“สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตร”

ความหมายของดวงตรา

	 1.	 พระพิรุณ	 ห้รือ	 พระวรุณ	 ในัไตรเทัพว่า	 เป็็นัโอรสำของพระกัศป็เทัพบิดร	 แลัะ 

นัางทิัติเทัพมารดา	นัามเต็มว่า	“วรุณาทิัตย์์”	เป็็นัพระเชษฐาองค์ำแรกในัพวกอาทิัตย์ทั์ั�ง	8	ทัรงทัำาห้น้ัาทีั� 

เป็็นัโลักบาลัป็รัศจิมทิัศ	 ในัพระเวทัว่าเป็็นัให้ญ่่ในัการนัำ�า	 (ฝนั)	 แลัะเทัพเจ้าแห่้งทัะเลัแลัะอากาศฯ	 

ตามพระอิริย์าบทัในัดวงตราป็ระทัับนัั�งห้้อย์พระบาทัขวาบนัแทั่นัพระอาสำนั์	 เพื�อคำอย์สำอดสำ่อง 

แลัะพิจารณาถ่์งคำวามทัุกข์	 -	 สำุข	 ของป็ระชากรในัด้านัการเกษตร	 พระห้ัตถ์์ขวากำาลัังห้ลัั�งนัำ�าทิัพย์์ 

เพื�อยั์งคำวามเจริญ่ให้้แก่พืชพันัธ์ุธัญ่ญ่าห้ารจะได้เจริญ่งอกงามแลัะอุดมสำมบูรณ์	 พระหั้ตถ์์ซ้าย์ 

ป็ระทัานัพรเพื�อให้้กิจการต่าง	 ๆ	 สำำาเร็จลุัล่ัวงด้วย์ดี	 ส่ำวนัพระพักตร์เต็มไป็ด้วย์พระเมตตาทีั�จะให้้ 

คำวามเป็็นัธรรม	แลัะการช่วย์เห้ลืัอแก่ป็ระชากรเกษตรทัั�งป็วง

	 2.	 ลัวดลัาย์ไทัย์รูป็ป็ลัาย์รวงข้าว	 6	 ต้นั	 ป็ระกอบอย์ู่ทัั�งสำองด้านัของซุ้มเรือนัแก้ว	 

ห้มาย์คำวามว่า	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	ป็ระกอบดว้ย์ห้น่ัวย์งานัให้ญ่่ๆ	ซ่�งเรีย์กว่ากอง	6	ห้น่ัวย์งานั	 

ห้รือกอง	 แลัะต้นัข้าว	 ทัั�ง	 6	 ต้นั	 ได้รับนัำ�าทิัพย์์จากพระพิรุณ	 จนัเจริญ่งอกงามแตกช่อแตกรวงเป็็นั 

เมล็ัดข้าวพร้อมทีั�จะขย์าย์กระจาย์พันัธ์ุต่อไป็	 เช่นัเดีย์วกับกองทัั�ง	6	กอง	 ซ่�งแต่ลัะกองย์่อมแย์กออก 

เป็็นัห้น่ัวย์งานัต่าง	ๆ 	คำอย์ให้้คำวามรู้แลัะให้้การช่วย์เห้ลืัอในัแต่ลัะด้านัของการเกษตรแก่ป็ระชากรไทัย์	 

อันัย์ังคำวามเจริญ่ให้้แก่ป็ระเทัศชาติสืำบไป็

	 3.	 พุทัธภาษิต	 จาร่กบนัผ้่าแพร	 คำวามว่า	 “สพฺฺเพฺสํ สงฺฺฆภููตานํํ สามคฺฺคีฺ วุุฑฺฺฒิิสาธิิกา”  

ห้มาย์คำวามว่า	“คฺวุามพฺร้อมเพฺรียงฺของฺปวุงฺชนํผูู้้เป็นํหมู� ยังฺคฺวุามเจริญให้สําเร็จ”

	 4.	 ตัวห้นัังสืำอ	 “สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตร”	 เพื�อแสำดงว่าเป็็นัเคำรื�องห้มาย์ของ 

ส่ำวนัราชการนีั�
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สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



สัาร
เลัขาธิการสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

  ปี 2563 นัํบเป็นํปีทีี่�เกิดวิุกฤตการณ์์คฺรั�งฺสําคัฺญ ทีั�มีการแพร่ระบาด 
ของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 ซ่�งกระทับต่อเศรษฐกิจโลักแลัะเศรษฐกิจไทัย์ 
อย์่างห้ลีักเลีั�ย์งไม่ได้	 ทุักฝ่าย์ต้องเข้าสู่ำบริบทัของสัำงคำมแลัะวิถี์ชีวิตให้ม่แบบ	 
New	 Normal	 เพื�อรับมือกับการเป็ลีั�ย์นัแป็ลัง	 โดย์เฉพาะภาคำเกษตร	 ทีั�ได้รับ 
ผ่ลักระทับทัั�งจากภัย์ธรรมชาติ	ไป็จนัถ่์งผ่ลักระทับจากการแพร่ระบาดของโรคำติดเชื�อ 

ไวรัสำโคำโรนัา	2019	ซ่�งสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	(สำศก.)	ได้รับมอบห้มาย์ 
ภารกิจสำำาคัำญ่จากรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ทัำาห้น้ัาทีั�นัาย์ 
ทัะเบีย์นั	คัำดกรองแลัะตรวจสำอบคำวามซำ�าซ้อนัของเกษตรกรรวม	7.5	ล้ัานัราย์	 
เพื�อรับเงินัเยี์ย์วย์าในัโคำรงการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรทีั�ได้รับผ่ลักระทับ 
จากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 ของกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	 ตลัอดจนั	 การบูรณาการร่วมกับทัุกห้นั่วย์งานัของกระทัรวง 
เกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะห้น่ัวย์งานัภาคำี	 เพื�อร่วมกันัฟ้ื้�นัฟูื้แลัะกระตุ้นั 
เศรษฐกิจของป็ระเทัศ

	 	 สำำาห้รับปี็	2564	นัับเป็็นัปี็ทีั�	42	แห่้งการสำถ์าป็นัาสำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตรทีั�พร้อมขับเคำลืั�อนัภารกิจทุักด้านั	 ทัั�งด้านัข้อมูลั	 วิจัย์	 นัโย์บาย์	 
ป็ระเมินัผ่ลั	 แลัะด้านับริห้าร	 เพื�อเตรีย์มพร้อมรับมือต่อทุักสำถ์านัการณ์ 
ใ ห้้สำอดคำลั้องกับบริบทัของป็ระเทัศแลัะทัันัต่อบริบทัของโลัก 
ทีั�เป็ลีั�ย์นัแป็ลังไป็	แลัะในัฐานัะห้นัว่ย์งานัจัดทัำา	Big	Data	ดา้นัการเกษตร 
ของป็ระเทัศ	จ่งต้องเน้ันันัำาเทัคำโนัโลัยี์สำมัย์ให้ม่ทีั�เห้มาะสำม	มาป็ระย์ุกต์ 
ในัการป็ฏิิบัติงานัให้้มีป็ระสิำทัธิภาพย์ิ�งข่�นั	 โดย์สำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตรต้องเป็็นัเสำมือนัเนัวิเกเตอร์เศรษฐกิจการเกษตรในัการชี�แนัะ 
ข้อมูลั	 ทิัศทัางแนัวโน้ัมภาคำเกษตรให้้ภาคำส่ำวนัทีั�เกี�ย์วข้อง	 รวมถ่์ง 

เกษตรกรสำามารถ์นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ัได้อย์า่งแท้ัจริง	แลัะทีั�สำำาคัำญ่สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 ยั์งคำงให้้คำวามสำำาคัำญ่กับนัโย์บาย์ห้ลัักของรัฐบาลั	 

รวมถ่์งนัโย์บาย์ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ในัการขับเคำลืั�อนัยุ์ทัธศาสำตร์ชาติ	 พัฒนัาภาคำการเกษตรไทัย์ 
ในัเวทีัโลักให้้เข้มแข็ง	แลัะเดินัห้น้ัาพัฒนัาคุำณภาพชีวิตเกษตรกรให้้มีคำวามมั�นัคำง	คำำาน่ังถ่์งป็ระโย์ชน์ัของเกษตรกร 
เป็็นัห้ลััก	ไป็สู่ำการพัฒนัาอย์่างสำมดุลัแลัะย์ั�งย์ืนั

	 	 ท้ัาย์สุำดนีั�	 ในันัามของคำณะผู้่บริห้ารสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ขอขอบคุำณข้าราชการแลัะเจ้าห้น้ัาทีั�	 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทุักท่ัานัทัั�งส่ำวนักลัางแลัะภูมิภาคำ	 ทีั�เป็็นักำาลัังสำำาคัำญ่ในัการป็ฏิิบัติงานัจนับรรลุั 
คำวามสำำาเร็จตามเป้็าห้มาย์ทีั�กำาห้นัดไว้	เพื�อขับเคำลืั�อนัเศรษฐกิจการเกษตรของป็ระเทัศ	ไป็สู่ำวิสัำย์ทััศน์ั	องค์ำกรชี�นัำา 
การพัฒนัาภาคำเกษตรแลัะศูนัย์์กลัางสำารสำนัเทัศการเกษตรแห่้งชาติ	ในัปี็	2565	ร่วมกันั

(นํายฉัันํที่านํนํท์ี่ วุรรณ์เขจร)
เลขาธิิการสํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตร
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คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

เลขาธิิการ

นัายฉัันัทานันัท์ วรรณ์เขจร
รองฺเลขาธิิการ

นัางอัญชนัา ตราโช
รองฺเลขาธิิการ

นัางสัาวทัศนีัย์ เมืองแก�ว
รองฺเลขาธิิการ

นัายพลัเชษฐ์ ตราโช
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คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรส่ัวนักลัาง

สํานํักงฺานํเลขานํุการกรม

นัางศศิญา ปานัตั�นั
กองฺนํโยบายและแผู้นํพฺัฒินําการเกษตร

นัายพงศ์ไท ไทโยธินั
กองฺเศรษฐกิจการเกษตรระหวุ�างฺประเที่ศ

นัางสัาวหิรัญญา สัระสัม
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คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรส่ัวนักลัาง

ศูนํย์ประเมินํผู้ล 

นัายบุญลัาภ โสัวัณ์ณ์ะ
ศูนํย์สารสนํเที่ศการเกษตร

นัายวินิัต อธิสุัข
สํานัํกวิุจัยเศรษฐกิจการเกษตร

นัายธวัชชัย เดชาเชษฐ์
ศูนํย์ข้อมูลเกษตรแห�งฺชาติ

นัางสัาวกาญจนัา ขวัญเมือง
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คณ์ะผู้้�บริหาร
คณ์ะผู้้�บริหารสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 – 12

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 1

นัางอังคณ์า พุทธศรี
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 2

นัายประเสัริฐศักดิ� แสังสััทธา
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 3

นัางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 4

นัายฉักาจ ฉัันัทจิระวัฒน์ั

8

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



คณ์ะผู้้�บริหาร
คณ์ะผู้้�บริหารสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 – 12

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 5

นัางสุัจารีย์ พิชา
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 6

นัายชัฐพลั สัายะพันัธ์
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 7

นัายชีวิต เม่งเอียด
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 8

นัางสัาวพัชรารัตน์ั ลิั�มศิริกุลั
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คณ์ะผู้้�บริหาร
คณ์ะผู้้�บริหารสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 – 12

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 9

นัายไพฑู้รย์ สีัลัาพัฒน์ั
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 10

นัางสัาวศิริพร จ้ประจักษ์
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 11

นัายนิักร แสังเกตุ
สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 12

นัายนัพดลั ศรีพันัธ์ุ
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คณ์ะผู้้�เชี�ยวชาญ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านํการบริหารที่รัพฺยากรบุคฺคฺล
(รักษาการในํตําแหนํ�งฺ)

นัางสัาวภัสัชา ผู่้องใสั
ด้านํนํโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร

นัางสัาวตาปี วัชรางก้ร
ด้านํนํโยบายพัฺฒินําการเกษตรชนํบที่

นัางสัาวกัลัยา สังรอด
ด้านํนํโยบายเศรษฐกิจการเกษตร

ระหวุ�างฺประเที่ศ

นัางเบญจวรรณ์ ศิริโพธิ�

11

รายงานประจำำาปี 2563

สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



คณ์ะผู้้�เชี�ยวชาญ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านํประเมินํผู้ล
การพัฺฒินําการเกษตร

นัางเพ็ญแข ศุภณ์ฐาพร
ด้านํระบบข้อมูลสถิิติการเกษตร

(รักษาการในํตําแหนํ�งฺ)

นัางพรพรรณ์ เห็นัสัว่าง
ด้านํสารสนํเที่ศการเกษตร

นัายศิริวัฒน์ั ทรงธนัศักดิ� 
ด้านํเศรษฐกิจที่รัพฺยากรธิรรมชาติ

ที่างฺการเกษตร

นัางสัาวกาญจนัา ขวัญเมือง

12

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



คณ์ะผู้้�เชี�ยวชาญ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านํเศรษฐกิจการผู้ลิตและการตลาด
(รักษาการในํตําแหนํ�งฺ)

นัายเอกราช ตรีลัพ
ด้านํเศรษฐกิจการแปรรูปสินํคฺ้าเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร

ว่าง
ด้านํตรวุจสอบภูายในํ

นัางสัาวเพียงเพ็ญ บุญช้ดวง
ด้านํพัฺฒินําระบบบริหาร

นัายศรีไพร บุญยะเดช
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วิสััยทัศน์ั

“องค์กรชี�นัำาการพัฒนัาภาคเกษตรแลัะศ้นัย์กลัาง
สัารสันัเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในัปี 2565”

เป้าประสังค์

“สัารสันัเทศการเกษตรแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตรที�เป็นัเลิัศ  
สันัับสันุันัการขับเคลืั�อนัภาคเกษตรไปส่้ัการพัฒนัา 

อย่างสัมดุลัแลัะยั�งยืนั”

พันัธกิจ
1.		 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์	จัดทัำาแผ่นัพัฒนัา	แลัะมาตรการทัางการเกษตร	รวมทัั�ง

จัดทัำาทั่าทีั	แลัะร่วมเจรจาการคำ้าสำินัคำ้าเกษตรแลัะคำวามร่วมมือด้านัเศรษฐกิจ
การเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ

2.		 จัดทัำาแลัะบริห้ารจัดการข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตร

3.		 ศ่กษา	วิเคำราะห้์	วิจัย์ด้านัเศรษฐกิจการเกษตร	จัดทัำาราย์งานัสำถ์านัการณ์
เศรษฐกิจการเกษตร	ทัั�งภาย์ในัป็ระเทัศแลัะต่างป็ระเทัศ

4.		 ติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัแผ่นังานั	/	โคำรงการทัี�สำำาคำัญ่ของกระทัรวงเกษตรแลัะ
สำห้กรณ์
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กลัยุทธ์
1.  ยกระดับการจัดทํี่าและบริหารจัดการสารสนํเที่ศการเกษตรแห�งฺชาติ

2.  พัฺฒินํากระบวุนํการศึกษา วิุเคฺราะห์ วิุจัย และประเมินํผู้ลด้านํ
เศรษฐกิจการเกษตร

3.  เพิฺ�มประสิที่ธิิภูาพฺการจัดทํี่านํโยบาย มาตรการ และแผู้นํพัฺฒินําการ
เกษตร ให้เป็นํทีี่�ยอมรับและนํําไปสู�การปฏิิบัติ

4.  พัฺฒินําสมรรถินํะองฺค์ฺกรและศักยภูาพฺบุคฺลากร

ผู้ลัสััมฤทธิ� 
ภูาคฺส�วุนํทีี่�เกี�ยวุข้องฺ สามารถินํําข้อมูลสารสนํเที่ศการเกษตร 

นํโยบาย และมาตรการด้านํการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ํในํการวุางฺแผู้นํ  
เพฺ่�อแก้ไขปัญหาและพัฺฒินําภูาคฺเกษตรของฺประเที่ศ

  ค่านิัยม (SMART OAE)
 S  Specialized = คฺวุามเชี�ยวุชาญ

 M  Moral = มีคฺุณ์ธิรรม

 A  Accountable = มีคฺวุามรับผิู้ดชอบ

 R  Rational = มีเหตุผู้ล

 T Targetable = มีเป้าหมาย
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อำานัาจหนั�าที�ความรับผิู้ดชอบ 
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	มีภารกิจเกี�ย์วกับการเสำนัอแนัะนัโย์บาย์	มาตรการ	แลัะวางแผ่นั 
พัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์	รวมทัั�งจัดทัำาแลัะให้้บริการข้อมูลัข่าวสำารการเกษตรอย์่างถู์กต้อง	รวดเร็ว	 
แลัะทัั�วถ่์ง	 โดย์ศ่กษา	 วิเคำราะห้์	 วิจัย์เศรษฐกิจการเกษตร	 ติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลั	 เพื�อให้้การเกษตร 
ของป็ระเทัศมีคำวามพร้อมสำำาห้รับการแข่งขันัในัตลัาดโลักแลัะเพื�อให้้เกษตรกรมีคุำณภาพชีวิตทีั�ดี	โดย์ให้้มี 
อำานัาจห้น้ัาทีั�ดังต่อไป็นีั�

	 1.	 ดำาเนิันัการตามกฎห้มาย์ว่าด้วย์เศรษฐกิจการเกษตรแลัะกฎห้มาย์อื�นัทีั�เกี�ย์วข้อง

	 2.	 ศ่กษาแลัะวิเคำราะห้์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์	 มาตรการ	 แลัะจัดทัำา 
แผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 รวมทัั�งวิเคำราะห์้แผ่นังานั	 โคำรงการ	 แลัะงบป็ระมาณ 
ของกระทัรวง

	 3.	 ศ่กษาแลัะวิจัย์ระบบเศรษฐกิจ	การผ่ลิัต	การตลัาด	ระบบการจัดฟื้าร์ม	การทัำาธุรกิจเกษตร	 
ตลัอดจนัภาวะเศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัเกษตรแลัะแรงงานัภาคำเกษตร

	 4.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 จัดทัำา	 แลัะเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตร	 ข้อมูลัเตือนัภัย์เศรษฐกิจ 
การเกษตร	รวมทัั�งเป็็นัศูนัย์ก์ลัางระบบเคำรือข่าย์แลัะระบบการเชื�อมโย์งสำารสำนัเทัศการเกษตร 
ของกระทัรวง

	 5.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห้์	 ติดตาม	 แลัะป็ระเมินัผ่ลัคำวามก้าวห้นั้า	 คำวามสำำาเร็จ	 ตลัอดจนัผ่ลักระทับ 
ของ	การดำาเนิันังานัตามมาตรการ	แผ่นังานั	โคำรงการ	แลัะงบป็ระมาณด้านัการเกษตร

	 6.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 สำถ์านัการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์ 
แลัะท่ัาทีัในัการเจรจาทัางด้านัการค้ำาแลัะด้านัเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 ภาย์ใต้ 
กรอบทัวิภาคีำ	พหุ้ภาคีำ	อนุัภูมิภาคำ	แลัะภูมิภาคำ	ตลัอดจนัวิเคำราะห์้ผ่ลักระทับจากการลังนัาม 
ภาย์ใต้อนุัสัำญ่ญ่าระห้ว่างป็ระเทัศต่อภาคำการเกษตรของไทัย์	 รวมทัั�งเสำนัอแนัะนัโย์บาย์ 
แลัะจัดทัำาย์ุทัธศาสำตร์ทีั�เกี�ย์วกับเกษตรต่างป็ระเทัศ

	 7.	 ป็ฏิิบัติการอื�นัใดตามทีั�กฎห้มาย์กำาห้นัดให้้เป็็นัอำานัาจห้นัา้ทีั�ของสำำานัักงานั	ห้รอืตามทีั�รัฐมนัตรี 
ห้รือคำณะรัฐมนัตรีมอบห้มาย์
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กลุ่ัมตรวจสัอบภายในั  
Internal Audit Unit
1.		 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการตรวจสำอบด้านัการบริห้าร	 

การเงินั	แลัะการบัญ่ชีของสำำานัักงานัเศรษฐกิจ
การเกษตร

2.		 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานั 
ของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์	
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กลุ่ัมพัฒนัาระบบบริหาร  
Public Sector Development Group
1.  เสำนัอแนัะแลัะให้้คำำาป็ร่กษาแก่เลัขาธิการเกี�ย์วกับย์ทุัธศาสำตร์การพัฒนัาระบบราชการภาย์ในัสำำานัักงานั

2.		 ติดตาม	 ป็ระเมินัผ่ลั	 แลัะจัดทัำาราย์งานัเกี�ย์วกับการพัฒนัาระบบราชการภาย์ในัสำำานัักงานัเศรษฐกิจ
การเกษตร

3.		 ป็ระสำานัแลัะดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการพัฒนัาระบบราชการร่วมกับห้น่ัวย์งานักลัางต่างๆ	แลัะห้น่ัวย์งานั
ภาย์ในัสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

4.		 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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สัำานัักงานัเลัขานุัการกรม  
Office of the Secretary
1.	 ป็ฏิิบัติงานัสำารบรรณของสำำานัักงานั

2.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับงานัช่วย์อำานัวย์การแลัะงานัเลัขานุัการของสำำานัักงานั

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะป็ระสำานัการจัดทัำาแผ่นังานั	โคำรงการ	แผ่นัป็ฏิิบัติงานั	แลัะงบป็ระมาณ	 
รวมทัั�งติดตามแลัะราย์งานัผ่ลัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัภาย์ในัสำำานัักงานั

4.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการเงินั	การบัญ่ชี	การบริห้ารงบป็ระมาณ	การพัสำดุ	อาคำารสำถ์านัทีั� 
แลัะย์านัพาห้นัะของสำำานัักงานั

5.	 บริห้ารงานัทัรัพย์ากรบุคำคำลัแลัะจัดระบบงานั	รวมทัั�งการฝึกอบรมแลัะพัฒนัาข้าราชการแลัะลูักจ้าง
ของสำำานัักงานั

6.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการเสำริมสำร้างวินััย์แลัะพัฒนัาระบบคุำณธรรมของสำำานัักงานั

7.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการงานักฎห้มาย์แลัะระเบีย์บทีั�เกี�ย์วข้อง	งานันิัติกรรมแลัะสัำญ่ญ่างานัเกี�ย์วกับ 
คำวามรับผิ่ดทัางแพ่งแลัะอาญ่า	งานัคำดีป็กคำรอง	แลัะงานัคำดีอื�นัทีั�อย์ู่ในัอำานัาจห้น้ัาทีั�ของสำำานัักงานั

8.	 ป็ระชาสัำมพันัธ์แลัะเผ่ย์แพร่ผ่ลังานัของสำำานัักงานั

9.	 ดำาเนิันัการอื�นัใดทีั�มิได้กำาห้นัดให้้เป็็นัอำานัาจห้น้ัาทีั�ของส่ำวนัราชการใดของสำำานัักงานั

10.	ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร  
Agricultural Development Policy and Planning Division
1.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะป็ระมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	 รวมทัั�งวิเคำราะห์้	 แลัะเสำนัอแนัะนัโย์บาย์	 

มาตรการ	แลัะจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์

2.	 ศ่กษาแลัะวิเคำราะห์้มาตรการ	 รวมทัั�งจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 แลัะแผ่นัพัฒนัาพื�นัทีั� 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

3.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะเสำนัอแนัะกรอบนัโย์บาย์ในัการจัดทัำางบป็ระมาณ	 รวมทัั�งวิเคำราะห์้	 
คำวามเห้มาะสำมเชิงเศรษฐกิจ	 จัดทัำาแผ่นังานัแลัะโคำรงการ	 ตลัอดจนัป็ระมวลัผ่ลัการดำาเนิันังานั 
แลัะการใช้จ่าย์งบป็ระมาณของกระทัรวง

4.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะจัดทัำาข้อเสำนัอนัโย์บาย์	มาตรการ	แนัวทัาง	การพัฒนัาเกี�ย์วกับป็ระชากรเกษตร 
สิำนัเชื�อการเกษตรแลัะการพัฒนัาสำถ์าบันัเกษตรกร	องค์ำกรเกษตรกร	ตลัอดจนั	สำภาเกษตรกรแห่้งชาติ

5.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	จัดทัำาข้อเสำนัอนัโย์บาย์	มาตรการ	แนัวทัาง	การพัฒนัาระบบโลัจิสำติกส์ำแลัะบริห้าร 
จัดการ	ตลัอดจนัการเชื�อมโย์งเคำรือข่าย์เพื�อการพัฒนัาระบบโลัจิสำติกส์ำแลัะการลังทุันัด้านัการเกษตร

6.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนัุนั
การป็ฏิิบัติงานัของห้นั่วย์งานัอื�นั
ทัี�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  
International Agricultural Economics Division
1.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะติดตามสำถ์านัการณ์เศรษฐกิจ	นัโย์บาย์เกษตรต่างป็ระเทัศ	ตลัอดจนัข้อตกลัง 

แลัะเงื�อนัไขทัางด้านัการค้ำาสิำนัค้ำา	แลัะการลังทุันัภาคำเกษตร	การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ 
ด้านัการเกษตร	คำวามมั�นัคำงด้านัอาห้าร	แลัะคำวามร่วมมือทัางเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 
ทัั�งระดับทัวิภาคีำ	พหุ้ภาคีำ	แลัะองค์ำการระห้ว่างป็ระเทัศ	

2.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะเสำนัอแนัะนัโย์บาย์แลัะท่ัาทีัในัการเจรจาการค้ำาสิำนัค้ำาเกษตรแลัะการลังทุันั 
ภาคำเกษตร	การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศด้านัการเกษตร	คำวามมั�นัคำงด้านัอาห้ารแลัะ 
คำวามร่วมมือทัางเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	ภาย์ใต้กรอบการค้ำาเสำรี	ข้อตกลังระห้ว่าง 
ป็ระเทัศแลัะองค์ำการระห้ว่างป็ระเทัศ

3.	 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์แลัะจัดทัำาย์ุทัธศาสำตร์ทีั�เกี�ย์วกับการเกษตรต่างป็ระเทัศ

4.	 ติดตามการป็ฏิิบัติงานัตามพันัธกรณี	แลัะวิเคำราะห์้ผ่ลักระทับ	เพื�อเสำนัอแนัะแนัวทัาง	แลัะมาตรการ
รองรับผ่ลักระทับเชิงบวกแลัะลับ	รวมทัั�งมาตรการเย์ีย์วย์า	อันัเนืั�องมาจากการป็ฏิิบัติตามพันัธกรณี
ข้อตกลังระห้ว่างป็ระเทัศ	ตลัอดจนัป็ระสำานัการดำาเนิันังานั	แลัะติดตามผ่ลัการดำาเนิันังานัตาม
มาตรการรองรับผ่ลักระทับทีั�เกิดข่�นั

5.	 ทัำาห้น้ัาทีั�ป็ระสำานังานัเกี�ย์วกับการสำำารองข้าวฉุกเฉินั

6.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั  
Center for Project  
and Programme Evaluation
1.	 ศ่กษา	 พัฒนัาเทัคำนัิคำแลัะระบบการติดตามป็ระเมินัผ่ลั	 

รวมทัั�งให้้คำำาป็ร่กษาด้านัการติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัแก่ 
ห้น่ัวย์งานัอื�นัในัสัำงกัดกระทัรวง

2.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะดำาเนิันัการติดตามคำวามก้าวห้น้ัา 
ของการป็ฏิิบัติงานั	 ตลัอดจนัป็ระเมินัป็ระสิำทัธิภาพ 
แลัะป็ระสิำทัธิผ่ลัของการใช้จ่าย์งบป็ระมาณตามมาตรการ	 
แผ่นังานั	แลัะโคำรงการต่างๆ	ของกระทัรวง	รวมทัั�งโคำรงการ 
เงินักู้แลัะเงินัช่วย์เห้ลืัอจากต่างป็ระเทัศ

3.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะดำาเนิันัการป็ระเมินัผ่ลัคำวามสำำาเร็จ 
แลัะผ่ลักระทับของการดำาเนิันังานัตามมาตรการ	 แผ่นังานั	 
โคำรงการต่างๆ	 ของกระทัรวง	 รวมทัั�งโคำรงการเงินักู้แลัะ 
เงินัช่วย์เห้ลืัอจากต่างป็ระเทัศ

4.	 เสำนัอผ่ลัการติดตามผ่ลัการป็ระเมินั	 แลัะข้อเสำนัอแนัะต่อ 
คำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพฒันัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
คำณะกรรมการอื�นัๆ	แลัะห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้อง

5.	 ป็ฏิิบัติงานัรว่มกบัห้รอืสำนัับสำนันุัการป็ฏิิบัติงานัของห้นัว่ย์งานั
อื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร 
Center of Agricultural Information
1.	 ศ่กษา	 วิจัย์แลัะพัฒนัา	 วางแผ่นั	 แลัะจัดทัำาข้อมูลัการเกษตรเกี�ย์วกับการผ่ลิัต	 การใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัต	 

แลัะต้นัทุันัการผ่ลิัตของพืช	ป็ศุสัำตว์	ป็ระมง	ตลัอดจนัข้อมูลัเศรษฐกิจการเกษตร	รวมทัั�ง	วิเคำราะห์้ผ่ลั 
แลัะราย์งานัเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศทัางการเกษตร

2.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะพัฒนัาวิธีการพย์ากรณ์ข้อมูลัการเกษตร	รวมทัั�งวิเคำราะห์้สำถ์านัการณ์	การผ่ลิัต 
สิำนัค้ำาเกษตรแลัะคำวามเสีำย์ห้าย์จากการเกิดภัย์ทีั�มีผ่ลักระทับต่อด้านัการเกษตร

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	พัฒนัา	แลัะจัดทัำาระบบสำารสำนัเทัศภูมิศาสำตร์แลัะระบบข้อมูลัระย์ะไกลั	ในัการจำาแนัก 
สำภาพการใช้ทีั�ดินั	 การป็ระกอบกิจกรรมการเกษตร	 แลัะแห้ลั่งเห้มาะสำมของ	 การผ่ลัิตสิำนัค้ำาเกษตร	 
เพื�อใช้สำนัับสำนุันัการวางแผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะการกำาห้นัดเขตเกษตรเศรษฐกิจ

4.	 ศ่กษา	กำาห้นัดวิธีการ	แลัะจัดทัำาทัะเบีย์นัเกี�ย์วกับเกษตรกรแลัะผู้่ป็ระกอบกิจการในัด้านัการเกษตร

5.	 ศ่กษา	พัฒนัา	แลัะจัดวางระบบฐานัข้อมูลัการเกษตร	ระบบการเชื�อมโย์งเคำรือข่าย์	การสืำ�อสำารข้อมูลั 
ระบบคำอมพิวเตอร์	รวมทัั�งเป็็นัศูนัย์์กลัางข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตรของกระทัรวง

6.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องตามทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 – 12  
Regional Offices of Agricultural Economics 1-12
1.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะจัดทัำาข้อมูลัการเกษตร	รวมทัั�งเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศ

2.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะราย์งานัผ่ลัการติดตาม	ผ่ลัการป็ระเมินัคำวามสำำาเร็จ	แลัะผ่ลักระทับของ	 
การดำาเนิันังานัตามมาตรการ	แผ่นังานั	โคำรงการต่างๆ

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจการเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ในัระดับท้ัองถิ์�นั

4.	 ศ่กษาแลัะวิเคำราะห์้คำวามเชื�อมโย์งแลัะคำวามสำอดคำล้ัองของแผ่นัพัฒนัาการเกษตรในัระดับกระทัรวง 
ทีั�นัำาไป็สู่ำแผ่นัพัฒนัาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในัระดับภูมิภาคำ	รวมทัั�งให้้คำวามเห็้นัแลัะข้อเสำนัอแนัะ 
เกี�ย์วกับการจัดทัำาแผ่นังานัแลัะโคำรงการแก่ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องในัระดับพื�นัทีั�

5		 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
Bureau of Agricultural Economic Research
1.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจการผ่ลิัตการตลัาดการแป็รรูป็ตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาเกษตร	

2.	 ศ่กษา	พัฒนัาเทัคำนิัคำการวิเคำราะห์้	แลัะจัดทัำาแบบจำาลัองการวิจัย์ด้านัเศรษฐกิจการเกษตร

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจเทัคำโนัโลัย์ี	ปั็จจัย์การผ่ลิัตแลัะทัรัพย์ากรธรรมชาติ

4.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์การบริห้ารจัดการธุรกิจเกษตรของสำถ์าบันัเกษตรกรแลัะวิสำาห้กิจชุมชนั
รวมทัั�งการป็ระกันัภัย์สิำนัค้ำาเกษตร	

5.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัเกษตรแลัะแรงงานัภาคำเกษตร 
แลัะระบบการจัดการฟื้าร์ม

6.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์งานัวิชาการแลัะนัวัตกรรมด้านัวิจัย์เศรษฐกิจการเกษตรแลัะสำนัับสำนุันั 
การป็ฏิิบัติงานัต่างๆ	ทีั�เกี�ย์วข้องกับสำำานัักวิจัย์เศรษฐกิจการเกษตร

7.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้คำวามเห้มาะสำมทัางเศรษฐกิจของการใช้เงินักองทุันัแลัะโคำรงการทีั�เสำนัอขอใช้ 
เงินักองทุันัภาคำเกษตร	จัดทัำาแผ่นับริห้ารจัดการเงินักองทุันั	แลัะติดตามป็ระเมินัผ่ลั

8.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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ศ้นัย์ข�อม้ลัเกษตรแห่งชาติ  
National Agricultural Big Data Center
1.	 บูรณาการข้อมูลัจากห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	เข้าสู่ำศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ

2.	 จัดทัำาธรรมาภิบาลัข้อมูลัของศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ

3.	 ศ่กษา	พัฒนัา	เทัคำโนัโลัย์ีดิจิทััลั	เพื�อเป็็นัเคำรื�องมือในัการวิเคำราะห์้	พย์ากรณ์สำนัับสำนุันั	การตัดสิำนัใจ
ในัการพัฒนัาการเกษตร

4.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้สำถ์านัการณ์	ผ่ลักระทับทัางเศรษฐกิจ	ภัย์พิบัติทัางการเกษตร	รวมทัั�งจัดทัำาราย์งานั
ข้อมูลัป็ระเด็นัข้อสัำ�งการ

5.	 ให้้บริการข้อมูลั	แลัะจัดทัำาราย์งานัข้อมูลั	เพื�อตอบสำนัองคำวามต้องการของผู้่ใช้ในัทุักระดับ

6.	 สำร้างคำวามตระห้นัักรู้ในัด้านัเทัคำโนัโลัย์ีดิจิทััลั	รวมทัั�งสำร้างเคำรือข่าย์ข้อมูลัเกษตร	ขนัาดให้ญ่่	ทัั�งในั
แลัะนัอกป็ระเทัศ

7.	 ป็ฏิิบัติงานัอื�นัๆ	ตามทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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* สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรทีี่� 10 - 12 และศูนํย์ข้อมูลเกษตรแห�งฺชาติ เป็นํหนํ�วุยงฺานํจัดตั�งฺภูายในํ
* Regional Office of Agriculture Economics 10-12 and National Agricultural Big Data Center are unofficial organizations

โครงสัร�างสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
The Organization Structure of the Office of Agricultural Economics

Public Sector Development Group

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

Center of 
Agricultural 
Information

Regional Offices 
of Agricultural 

Economics 1 - 9, 
10 - 12*

Bureau of 
Agricultural 

Economic Research

National Agricultural
Big Data
Center*

Office of 
the Secretary

Agricultural 
Development Policy 

and Planning Division

International 
Agricultural 

Economics Division

Center for Project 
and Programme 

Evaluation

Internal Audit Unit
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	 การป็ระเมินัส่ำวนัราชการตามมาตรการป็รับป็รุงป็ระสำิทัธิภาพ	 ในัการป็ฏิิบัติราชการ	 ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 

พ.ศ.	2563	มีการป็ระเมินั		5	องค์ำป็ระกอบ	ดังนีั�

 1.  องฺค์ฺประกอบทีี่� 1 ป็ระสิำทัธิภาพในัการดำาเนิันังานั	ตามห้ลัักภารกิจพื�นัฐานั	(Function	Base)	

 2.  องฺค์ฺประกอบทีี่� 2 ป็ระสิำทัธิภาพในัการดำาเนิันังานั	 ตามห้ลัักภารกิจยุ์ทัธศาสำตร์	 แนัวทัางป็ฏิิรูป็ภาคำรัฐ	 

นัโย์บาย์เร่งด่วนั	 	 ห้รือภารกิจทีั�ได้รับมอบห้มาย์เป็็นัพิเศษ	 ห้รือ	 การบูรณาการการทัำางานั	 ด้วย์กันัห้ลัาย์ห้น่ัวย์งานั	 

(Agenda	base)	

 3.  องฺค์ฺประกอบทีี่� 3 ป็ระสิำทัธิภาพในัการดำาเนิันังานั	 ตามห้ลัักภารกิจพื�นัทีั�/ท้ัองถิ์�นั	 ภูมิภาคำ	 จังห้วัด	 

กลุ่ัมจังห้วัด	(สำำานัักงานั	เศรษฐกิจการเกษตรไม่มีตัวชี�วัดตามองค์ำป็ระกอบนีั�)

 4.  องฺค์ฺประกอบทีี่� 4 ป็ระสิำทัธิภาพในัการบริห้ารจัดการแลัะพัฒนัานัวัตกรรมในัการบริห้ารจัดการระบบงานั	 

งบป็ระมาณ	 ทัรัพย์ากรบุคำคำลั	 แลัะการให้้บริการป็ระชาชนัห้รือห้น่ัวย์งานัของรัฐ	 เพื�อไป็สู่ำระบบราชการ	 4.0	 

(Innovation	base)	

 5.  องฺค์ฺประกอบทีี่� 5 ศักย์ภาพในัการดำาเนิันัการตามแผ่นัย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	20	ปี็	(Potential	base)	

	 การป็ระเมินัผ่ลัแบ่งเป็็นั	2	รอบ	คืำอรอบทีั�	1	ตั�งแต่วันัทีั�	1	ตุลัาคำม	2562	ถ่์งวันัทีั�	31	มีนัาคำม	2563	แลัะรอบทีั�	2	 

ตั�งแต่วันัทีั�	1	 เมษาย์นั	2563	 ถ่์งวันัทีั�	30	 กันัย์าย์นั	2563	 ซ่�งผ่ลัการป็ฏิิบัติราชการของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 

ในัรอบปี็งบป็ระมาณทีั�ผ่่านัมา		มีผ่ลัการดำาเนิันังานัแลัะผ่ลัการป็ระเมินัตามมาตรการป็รับป็รุง	ป็ระสิำทัธิภาพในัการป็ฏิิบัติ 

ราชการป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2563	ดังนีั�

การประเมินัส่ัวนัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิัทธิภาพ 
ในัการปฏิิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563  
ของสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงฐานัะทางการเงินั

ณ์ วันัที� 30 กันัยายนั 2563
  

(หนํ�วุย : บาที่)

    2563 2562

	 	 	 	 	 (ป็รับป็รุงให้ม่)

สินํที่รัพฺย์

 สินํที่รัพฺย์หมุนํเวีุยนํ

	 	 เงินัสำดแลัะราย์การเทีัย์บเท่ัาเงินัสำด	 8,148,304.97	 4,937,578.99

	 	 ลูักห้นีั�ระย์ะสัำ�นั	 1,012,508,236.44	 2,404,927.04

	 	 วัสำดุคำงเห้ลืัอ	 3,580,948.02	 3,495,918.43

	 	 สิำนัทัรัพย์์ห้มุนัเวีย์นัอื�นั	 7,200.61	 5,157.52

  รวุมสินํที่รัพฺย์หมุนํเวีุยนํ 1,024,244,690.04 10,843,581.98

 สินํที่รัพฺย์ไม�หมุนํเวีุยนํ

	 	 ทีั�ดินั	อาคำารแลัะอุป็กรณ์	(สุำทัธิ)	 546,910,450.13	 541,078,891.32

	 	 สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนั	(สุำทัธิ)	 42,419,931.60	 35,781,842.09

  รวุมสินํที่รัพฺย์ไม�หมุนํเวีุยนํ 589,330,381.73 576,860,733.41

รวุมสินํที่รัพฺย์ 1,613,575,071.77 587,704,315.39
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงฐานัะทางการเงินั (ต่อ)
ณ์ วันัที� 30 กันัยายนั 2563

  

(หนํ�วุย : บาที่)

    2563 2562

	 	 	 	 	 (ป็รับป็รุงให้ม่)

หนีํ�สินํ

 หนีํ�สินํหมุนํเวีุยนํ

	 	 เจ้าห้นีั�ระย์ะสัำ�นั	 10,831,719.45		 					8,274,653.19

	 	 เงินัรับฝากระย์ะสัำ�นั	 4,542,870.50		 					1,315,251.80

	 	 เจ้าห้นีั�เงินัโอนัแลัะราย์การอุดห้นุันัระย์ะสัำ�นั	 400.00		 		-

  รวุมหนีํ�สินํหมุนํเวีุยนํ 15,374,989.95      9,589,904.99

 หนีํ�สินํไม�หมุนํเวีุยนํ

	 	 เงินัทัดรองราชการรับจากคำลัังระย์ะย์าว	 1,100,000.00		 					1,100,000.00

	 	 เจ้าห้นีั�เงินัโอนัแลัะราย์การอุดห้นุันัระย์ะย์าว	 										163,530.84		 							331,392.50	

  รวุมหนีํ�สินํไม�หมุนํเวีุยนํ 1,263,530.84      1,431,392.50

รวุมหนีํ�สินํ  16,638,520.79     11,021,297.49 

สินํที่รัพฺย์สุที่ธิิ/ส�วุนํทุี่นํ 1,596,936,550.98   576,683,017.90

สินํที่รัพฺย์สุที่ธิิ/ส�วุนํทุี่นํ

	 	 ทุันั		 280,717,475.29		 		280,717,475.29

	 	 ราย์ได้สูำง(ตำ�า)กว่าค่ำาใช้จ่าย์สำะสำม	 1,316,219,075.69		 		295,965,542.61

  รวุมสินํที่รัพฺย์สุที่ธิิ/ส�วุนํทุี่นํ 1,596,936,550.98   576,683,017.90
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงผู้ลัการดำาเนิันังานัทางการเงินั

สัำาหรับปี สิั�นัสุัดวันัที� 30 กันัยายนั 2563
  

(หนํ�วุย : บาที่)

    2563 2562

รายได้

	 	 ราย์ได้จากงบป็ระมาณ	 834,884,279.68	 1,479,632,606.08

	 	 ราย์ได้จากการขาย์สิำนัค้ำาแลัะบริการ	 1,600.00	 28,758.00

	 	 ราย์ได้จากการอุดห้นุันัแลัะบริจาคำ	 114,313,572,961.66	 2,878,519.14	

	 	 ราย์ได้อื�นั	 250,000.00	 352,263.69	

รวุมรายได้  115,148,708,841.34 1,482,892,146.91 

คฺ�าใช้จ�าย

	 	 ค่ำาใช้จ่าย์บุคำลัากร	 385,202,649.79	 390,103,157.56

	 	 ค่ำาบำาเห้น็ัจบำานัาญ่	 206,014,348.20	 191,084,935.69

	 	 ค่ำาตอบแทันั	 9,390,130.00	 10,147,579.00

	 	 ค่ำาใช้สำอย์	 137,467,281.48	 162,427,813.49

	 	 ค่ำาวัสำดุ	 13,489,291.18	 11,381,652.70

	 	 ค่ำาสำาธารณูป็โภคำ	 14,786,100.82	 14,702,391.83

	 	 ค่ำาเสืำ�อมราคำาแลัะค่ำาตัดจำาห้น่ัาย์	 58,626,011.00	 49,183,863.93

	 	 ค่ำาใช้จ่าย์จากการอุดห้นุันัแลัะบริจาคำ	 113,302,836,000.00	 555,000,000.00

	 	 ค่ำาใช้จ่าย์อื�นั	 643,495.79	 4,205,189.99

รวุมคฺ�าใช้จ�าย 114,128,455,308.26 1,388,236,584.19

รายได้สูงฺ (ตํ�า) กวุ�าคฺ�าใช้จ�ายสุที่ธิิ 1,020,253,533.08 94,655,562.72 
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โครงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ 
แลัะโครงการที�มีการประยุกต์ใช�หลัักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดี็ 
ศรีสินทรมหาวชิิราลงกรณ	พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว	 
รัชิกาลที�	10	ทรงพระราชิทานพระปฐมบรมราชิโองการ 
แก�ประชิาชินชิาวไทยู่	ความว�า	“เราจะสืบสาน	รักษา	และต่�อยู่อด็	 
และครองแผ่�นดิ็นโด็ยู่ธิรรม	 เพื�อประโยู่ชิน์สุขแห�งอาณาราษฎรต่ลอด็ไป”	 
สะท้อนถึึงพระราชิปณิธิานและพระราชิหฤทัยู่อันแน�วแน�ในการทรงงาน 
เพื�อจะสืบสาน	 รักษา	 และต่�อยู่อด็โครงการอันเนื�องมาจากพระราชิด็ำาริ	 
และแนวพระราชิด็ำาริต่�างๆ	 ในพระบาทสมเด็็จพระบรมชินกาธิิเบศร	 มหาภู่มิพล 
อดุ็ลยู่เด็ชิมหาราชิ	บรมนาถึบพิต่ร	ที�ทรงเสียู่สละทุ�มเทพระวรกายู่	ทรงงานหนัก 
เพื�อความเจริญผ่าสุกของมหาชินชิาวไทยู่	 โด็ยู่เฉพาะอยู่�างยิู่�งเกษต่รกรซึึ่�งเป็น 
ประชิาชินในชินบท	 โด็ยู่ทรงพระราชิทานแนวคิด็	 “เศรษฐกิจพอเพียู่ง”	 
และทรงริเริ�มโครงการอันเนื�องมาจากพระราชิด็ำาริมากกว�า	 4,810	 โครงการ	 
โด็ยู่มีโครงการที�เกี�ยู่วข้องกับการพัฒนาการเกษต่รมากกว�า	 3,665	 โครงการ	 
ประกอบด้็วยู่	โครงการด้็านการพัฒนาแหล�งนำ�า	โครงการด้็านการส�งเสริมอาชีิพ	 
และโครงการด้็านการเกษต่ร	ซึึ่�งโครงการดั็งกล�าวมีหน�วยู่งานในสังกัด็กระทรวง 
เกษต่รและสหกรณรั์บผิ่ด็ชิอบด็ำาเนินงานต่ามภูารกจิของแต่�ละหน�วยู่งาน	รวมทั�ง	 
ได้็สนองแนวพระราชิด็ำาริของพระบรมวงศานุวงศ์	 ทุกพระองค์	 บางโครงการ 
มีลักษณะการบ่รณาการทำางานร�วมกัน 
หลายู่หน�วยู่งาน	 การด็ำาเนินงานในระยู่ะ 
ที�ผ่�านมาประสบผ่ลสำาเร็จในระดั็บดี็	 แต่�ยัู่งมี 
ความจำาเป็นที�จะต้่องด็ำาเ นินงานสนอง 
พระราชิด็ำาริอยู่�างต่�อเนื�อง	เพื�อให้การพัฒนา 
เกิด็ความสมดุ็ลยัู่�งยืู่น	
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	 ในัปี็	2563	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	โดย์ศูนัย์ป์็ระเมินัผ่ลัแลัะสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
ทีั�	1	–	12	ได้ร่วมกันัดำาเนิันักิจกรรมต่าง	ๆ 	เพื�อให้้เกิดการขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัโคำรงการ	แลัะสำนัับสำนุันัให้้	 
การดำาเนิันังานัเกิดป็ระสิำทัธิภาพแลัะป็ระสิำทัธิผ่ลั	บรรลุัวัตถุ์ป็ระสำงค์ำแลัะเป้็าห้มาย์ของโคำรงการ	เช่นั

 จัดสััมมนัาแนัวทางการขับเคลืั�อนับ้รณ์าการติดตาม 
 โครงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ ด�านัการเกษตร 
	 ระห้ว่างวันัทีั�	 28	 -	 29	 กุมภาพันัธ์	 2563	 โดย์มีป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์เป็็นัป็ระธานั	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัคำณะกรรมการพิเศษเพื�อป็ระสำานังานัโคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	 
ป็ลััดกระทัรวงพัฒนัาสัำงคำมแลัะคำวามมั�นัคำงของมนุัษย์์	รองเลัขาธิการมูลันิัธิชัย์พัฒนัา	 ร่วมเสำวนัากำาห้นัด 
นัโย์บาย์	แนัวทัางขับเคำลืั�อนั	บูรณาการติดตามโคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ

 บ้รณ์าการการเชื�อมโยงแลัะจัดการฐานัข�อม้ลั 
 โครงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ 
	 โดย์ได้ป็ระสำานักับกองป็ระสำานังานัโคำรงการพระราชดำาริ	 สำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	ซ่�งเป็็นัห้น่ัวย์งานัห้ลัักในัการจัดทัำาฐานัข้อมูลัโคำรงการของห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	 ซ่�งอย์ู่ระห้ว่างการจัดทัำาฐานัข้อมูลั	 ทัั�งนีั�ห้ากแล้ัวเสำร็จจะได้ป็ระสำานังานัเพื�อเชื�อมโย์ง 
ฐานัข้อมูลั	Big	data	ของศูนัย์ข้์อมูลัเกษตรแห่้งชาติ	(National	 
Agricultural	Big	Data	Center	:	NABC)	ต่อไป็

 กำาหนัดวิธีการบ้รณ์าการติดตาม 
 แลัะคัดเลืัอกโครงการ 
	 ร่ วม กับสำำา นัั ก ง านัคำณะกรรมการพิ เ ศษ เ พื� อ 
ป็ระสำานังานัโคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	(สำำานัักงานั	 
กป็ร.)	แลัะห้นัว่ย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องทัั�งส่ำวนักลัางแลัะสำว่นัภมิูภาคำ	 
เพื�อติดตามโคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	 แลัะ 
โคำรงการทีั�มีคำวามโดดเด่นัในัการป็ระย์ุกต์ใช้ห้ลัักป็รัชญ่า 
ของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	จำานัวนั	18	โคำรงการ	ได้แก่
	 1)		 โคำรงการอ่างเก็บนัำ�านัฤบดินัทัรจินัดา	 (เขื�อนั 
ห้้วย์โสำมง)	อันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	จังห้วัดป็ราจีนับุรี	
	 2)		 โคำรงการศูนัย์์พัฒนัาการเกษตรภูสิำงห์้อันัเนืั�อง 
มาจากพระราชดำาริ	จังห้วัดศรีสำะเกษ	

48

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



	 3)		 โคำรงการพัฒนัาพื�นัทีั�บริเวณห้นัองอ่�งอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	จังห้วัดย์โสำธร
	 4)		 โคำรงการพัฒนัาป็ศุสัำตว์ตามพระราชดำาริ	จังห้วัดเลัย์
	 5)		 โคำรงการเกษตรวิชญ่าฯ	จังห้วัดเชีย์งให้ม่
	 6)		 โคำรงการพัฒนัาตามพระราชดำาริอำาเภอสัำนัป่็าตอง	จังห้วัดเชีย์งให้ม่
	 7)		 โคำรงการร้อย์ใจรักษ์	จังห้วัดเชีย์งให้ม่
	 8)		 โคำรงการ	“รักษ์นัำ�าเพื�อพระแม่ของแผ่่นัดินั”	จังห้วัดเชีย์งให้ม่	แลัะจังห้วัดเลัย์
	 9)		 ศูนัย์์บริการแลัะพัฒนัาลุ่ัมนัำ�าป็าย์ตามแนัวพระราชดำาริ	จังห้วัดแม่ฮ่่องสำอนั
	 10)		 ศูนัย์์บริการแลัะพัฒนัาทีั�สูำงป็างตองตามพระราชดำาริ	จังห้วัดแม่ฮ่่องสำอนั
	 11)		 โคำรงการศูนัย์ภู์ฟ้ื้าพัฒนัาอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	จังห้วัดน่ัานั
	 12)		 โคำรงการพัฒนัาพื�นัทีั�ราบเชิงเขาตามพระราชดำาริ	จังห้วัดสำระแก้ว	-	ป็ราจีนับุรี
	 13)		 ศูนัย์์พัฒนัาไม้ผ่ลัตามพระราชดำาริ	จังห้วัดจันัทับุรี
	 14)		 ศูนัย์์บริการการพัฒนัาป็ลัวกแดงตามพระราชดำาริ	จังห้วัดระย์อง
	 15)	 โคำรงการร่วมพัฒนัาพื�นัทีั�กองบัญ่ชาการตำารวจตระเวนัชาย์แดนั	 เพื�อดำาเนิันังานัตาม	 
“ห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง”	จังห้วัดเพชรบุรี
	 16)		 โคำรงการพัฒนัาพื�นัทีั�ลุ่ัมนัำ�าป็ากพนััง	อันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	จังห้วัดนัคำรศรีธรรมราช
	 17)	 โคำรงการพัฒนัาศูนัย์์เคำรือข่าย์ป็ราชญ์่ชาวบ้านั
	 18)	 โคำรงการคำลิันิักเกษตรเคำลืั�อนัทีั�
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	 ทัั�งนีั�	จากการตดิตามโคำรงการ	พบวา่	มีเกษตรกรในัพื�นัทีั�โคำรงการไดรั้บการสำง่เสำรมิ	แลัะถ์า่ย์ทัอด 
คำวามรู้	เช่นั	ด้านํการทํี่าการเกษตร :	ป็รับป็รุงรูป็แบบการเลีั�ย์งสัำตว์	การป็รับเป็ลีั�ย์นัรูป็แบบการป็ลูักพืช	 
การสำาธิตการทัำาปุ็�ย์ห้มักสูำตรพระราชทัานั	การผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์ใช้เองทัดแทันัปุ็�ย์เคำมี	การพัฺฒินําอาชีพฺ :  
การแป็รรปู็สิำนัค้ำาเกษตรเพื�อเพิ�มมลูัค่ำา	การฟ้ื้�นํป่าตน้ํนํํ�า แลัะการประยกุตใ์ช้หลกัปรชัญาของฺเศรษฐกจิ 
พฺอเพีฺยงฺ ทัำาให้้เกษตรกรมีคุำณภาพชีวิตทีั�ดีข่�นัไม่น้ัอย์กว่า	 13,700	 ราย์	 นัอกจากนีั�ให้้บริการคำลัินิัก 
เกษตรเคำลืั�อนัทีั�	 เพื�อตรวจวิเคำราะห์้ดินั	 แลัะให้้คำำาป็ร่กษาปั็ญ่ห้าทัางด้านัการเกษตรแก่เกษตรกร	 
จำานัวนั	256,094	ราย์
	 ข้อเสำนัอแนัะสำำาห้รับการพัฒนัาต่อเนืั�อง	 เช่นั	 จัดทัำาห้ลัักสูำตรการจัดฝึกอบรมแบบมีส่ำวนัร่วมกับ 
เกษตรกรกลุ่ัมเป้็าห้มาย์	 เพื�อให้้สำอดคำล้ัองตรงกับคำวามต้องการ	 แลัะเกิดการนัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ัเพิ�มข่�นั	 
ขย์าย์กลุ่ัมเป้็าห้มาย์ไป็ยั์งพื�นัทีั�ใกล้ัเคีำย์ง	 การเชิญ่ชวนัให้้เข้าไป็ศ่กษาดูงานัในัฐานัเรีย์นัรู้เพิ�มเติม	 
ติดตามผ่ลัผู้่ผ่่านัการอบรมแต่ลัะห้ลัักสูำตรเป็็นัระย์ะ	เพิ�มห้ลัักสูำตรทีั�มีผ่ลัต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังทัางเศรษฐกิจ	 
ป็ลูักพืชชนิัดให้ม่ในัพื�นัทีั�	 เพิ�มแนัวทัางการส่ำงเสำริมด้านัการตลัาดให้้คำรบวงจร	 ให้้การส่ำงเสำริมฝึกอบรม 

ต่อย์อดห้ลัักสูำตรอบรมเดิม	 เพื�อให้้ 
เกษตรกรเกิดคำวามชำานัาญ่ในัห้ลัักสูำตร 
ทีั�ได้เรีย์นัรู้แลัะนัำามาป็ฏิิบัติได้ต่อเนืั�อง	 
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การแก้ปั็ญ่ห้าการขาดแคำลันัแห้ล่ังนัำ�าในับางพื�นัทีั�อย์่างต่อเนืั�อง	 ป็รับป็รุงบ่อ 
อนุับาลัสัำตว์นัำ�าทีั�เกิดการชำารุดเสีำย์ห้าย์
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้นัำาเสำนัอผ่ลัการติดตามป็ระเมินัผ่ลั 
ต่อผู้่บริห้ารของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ห้น่ัวย์งานัรับผิ่ดชอบโคำรงการ	 
แลัะคำณะกรรมการ	ระดับต่าง	ๆ 	เพื�อนัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ัพัฒนัา	ป็รับป็รุง	การดำาเนิันังานั 
โคำรงการด้วย์แล้ัว

ศ้นัย์ประสัานังานัโครงการอันัเนัื�องมาจากพระราชดำาริ
ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
โทร. 0 2579 8267

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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การช่วยเหลืัอเกษตรกรที�ได�รับผู้ลักระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสัโคโรนัา 2019  
ของกระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์
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	 จากสถึานการณ์การแพร�ระบาด็ของโรคติ่ด็เชืิ�อไวรัส 
โคโรนา	2019	ที�เริ�มระบาด็มาตั่�งแต่�ชิ�วงปลายู่ป	ี2562	และทวคีวามรุนแรง 
ของการแพร�ระบาด็กระจายู่ไปยัู่งประเทศต่�างๆ	ทั�วโลก	ทำาให้หลายู่ประเทศประกาศปดิ็ประเทศ	 
ส�งผ่ลกระทบเป็นวงกว้างทั�งในการด็ำารงชีิวิต่และการประกอบอาชีิพ	รวมถึึงประเทศไทยู่ที�ได้็รับ 
ผ่ลกระทบจากการแพร�ระบาด็ของโรคดั็งกล�าวมาตั่�งแต่�เดื็อนมกราคม	 2563	 และเพิ�มระดั็บ 
ความเสียู่หายู่มากขึ�นอยู่�างต่�อเนื�อง	 ทำาให้ประชิาชินไม�สามารถึด็ำาเนินชีิวิต่และประกอบอาชีิพ 
ได้็ต่ามปกติ่	 ดั็งนั�นเพื�อเป็นการชิ�วยู่เหลือผ้่่ที�ได้็รับผ่ลกระทบและฟื้้� นฟ่ื้สภูาพเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	รัฐบาลจึงได้็ออกพระราชิกำาหนด็ให้อำานาจกระทรวงการคลงัก้่เงินเพื�อแก้ไขปญัหา	 
เยีู่ยู่วยู่า	และฟื้้� นฟ่ื้เศรษฐกิจและสังคม	ที�ได้็รับผ่ลกระทบจากการระบาด็ของโรคติ่ด็เชืิ�อไวรัส 
โคโรนา	 2019	 พ.ศ.	 2563	 โด็ยู่ด็ำาเนินการใน	 3	 กลุ�มแผ่นงาน	 ได้็แก�	 กลุ�มแผ่นงานที�	 1	 
แผ่นงานหรือโครงการที�มีวัต่ถุึประสงค์ทางการแพทย์ู่และสาธิารณสุข	 เพื�อแก้ปัญหา 
การระบาด็ของโรคติ่ด็เชืิ�อไวรัสโคโรนา	 2019	 วงเงิน	45,000	 ล้านบาท	กลุ�มแผ่นงานที�	 2	 
แผ่นงานหรือโครงการที�มีวัต่ถุึประสงค์เพื�อชิ�วยู่เหลือเยีู่ยู่วยู่า	และชิด็เชิยู่ให้กับภูาคประชิาชิน	 
เกษต่รกร	และผ้่่ประกอบการ	 ซึึ่�งได้็รับผ่ลกระทบจากสถึานการณ์การระบาด็ของโรคติ่ด็เชืิ�อ 
ไวรัสโคโรนา	2019	วงเงนิ	555,000	ลา้นบาท	และ	กลุ�มแผ่นงานที�	3	แผ่นงานหรอืโครงการที� 

มีวัต่ถุึประสงค์เพื�อฟื้้� นฟ่ื้เศรษฐกิจ 
และสังคมที�ได้็รับผ่ลกระทบจากการ 
ระบาด็ของโรคต่ิด็เชืิ�อไวรัสโคโรนา	 
2019	วงเงิน	400,000	ล้านบาท
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 การช่วยเหลัือเยียวยาเกษตรกร
	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ	์ได้ดำาเนิันัการจดัทัำา	“โคฺรงฺการช�วุยเหล่อเกษตรกรทีี่�ได้รับผู้ลกระที่บ 
จากการระบาดของฺโรคฺติดเช่�อไวุรัสโคฺโรนํา 2019 ของฺกระที่รวุงฺเกษตรและสหกรณ์์”	 ตามแผ่นังานั 

กลุ่ัมทีั�	 2	 เพื�อช่วย์เห้ลืัอ	 เย์ีย์วย์า	แลัะชดเชย์ให้้กับเกษตรกร	 
ซ่�งได้รับผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำ 
โคำโรนัา	 2019	 ในักรณีเร่งด่วนั	 เนืั�องจากการป็ระกาศ 
ปิ็ดป็ระเทัศ	 ทัำาให้้เกษตรกรไม่สำามารถ์ป็ระกอบอาชีพ	 
ทัำาการเกษตรรวมถ่์งขาย์สิำนัค้ำาเกษตรได้ตามป็กติ	 ส่ำงผ่ลัให้้ 
มีราย์ได้ไม่เพีย์งพอต่อการดำารงชีพของตนัเองแลัะคำรอบคำรัว	 
โดย์ได้มอบห้มาย์ให้้สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรเป็็นั 
ห้น่ัวย์งานัรับงบป็ระมาณของโคำรงการฯ	 ดำาเนัินังานัร่วมกับ 
ห้น่ัวย์งานัรับข่�นัทัะเบีย์นัเกษตรกร	 แลัะห้นั่วย์งานัอื�นัๆ	 
ทีั�เกี�ย์วข้อง	ป็ระกอบด้วย์	กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	กรมป็ศุสัำตว์	 
กรมป็ระมง	 กรมห้ม่อนัไห้ม	 การย์างแห้่งป็ระเทัศไทัย์	 
สำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 สำำานัักงานั 
คำณะกรรมการอ้อย์แลัะนัำ�าตาลัทัราย์	 กรมสำรรพสำามิต	 

54

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



55

รายงานประจำำาปี 2563

สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



แลัะธนัาคำารเพื�อการเกษตรแลัะสำห้กรณ์การเกษตร	 เพื�อดำาเนิันัการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรตามมต ิ
คำณะรัฐมนัตรี	เมื�อวันัทีั�	28	เมษาย์นั	2563	ซ่�งได้อนุัมัติการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกร	โดย์ให้้จ่าย์เงินัช่วย์เห้ลืัอ 
เกษตรกรราย์ลัะ	5,000	บาทัต่อเดือนั	เป็็นัระย์ะเวลัา	3	เดือนั	ตั�งแต่เดือนัพฤษภาคำม	-	กรกฎาคำม	2563	 
โดย์มีกลุ่ัมเป็้าห้มาย์เป็็นัเกษตรกรไม่เกินั	 10	 ล้ัานัราย์	 ป็ระกอบด้วย์ เกษตรกรเป้าหมายกลุ�มทีี่� 1  
ได้แก่	 เกษตรกรทีั�ข่�นัทัะเบีย์นัไว้กับ 
กรมสำ่งเสำริมการเกษตร	 กรมป็ศุสัำตว์	 
แลัะกรมป็ระมง	จำานัวนั	8.43	ล้ัานัราย์	 
ซ่� ง มีสำถ์านัะข่�นัทัะเบีย์นัเกษตรกร	 
ภาย์ในัวันัทีั�	 30	 เมษาย์นั	 2563	 แลัะ 
เกษตรกรเป้็าห้มาย์กลุ่ัมทีั�	 2	 ได้แก่	 
เกษตรกรทีั�ข่�นัทัะเบีย์นัไว้กับกรมส่ำงเสำริม 
การเกษตร	 กรมป็ศุสัำตว์	 กรมป็ระมง	 
กรมห้ม่อนัไห้ม	การย์างแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 
สำำานัักงานัคำณะกรรมการอ้อย์แลัะ 
นัำ�าตาลัทัราย์	แลัะกรมสำรรพสำามิต	ซ่�งมี 
สำถ์านัะข่�นัทัะเบีย์นั	/	ป็รับป็รุงทัะเบีย์นั 
เกษตร	ระห้ว่างวันัทีั�	1	–	15	พฤษภาคำม	 
2563	 จำานัวนัไม่เกินั	 1.57	 ลั้านัราย์	 
โดย์มีวงเงินัรวมของโคำรงการฯ	 ไม่เกินั	 
150,000	 ลั้านับาทั	 ทัั�งนีั�	 กระทัรวง 
เกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ได้มอบห้มาย์ให้้ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นั 
ห้น่ัวย์งานัรับงบป็ระมาณของโคำรงการฯ	 
แลัะมีธนัาคำารเพื�อการเกษตรแลัะ 
สำห้กรณ์การเกษตร	 ทัำาห้น้ัาทีั� เ ป็็นั 
ห้ น่ั ว ย์ ง านั โ อนั เ งิ นั ช่ ว ย์ เ ห้ ลืั อ ใ ห้้ 
เกษตรกรตามกลัไกของธนัาคำาร	
	 ต่อมาทีั�ป็ระชุมคำณะรัฐมนัตรี	 
เมื�อวันัทีั�	18	สิำงห้าคำม	2563	แลัะ	วันัทีั�	 
22	 กันัย์าย์นั	 2563	 ได้มีมติอนุัมัติ 
การช่วย์เห้ลัือให้้แก่เกษตรกรกลุ่ัมต่างๆ	 
เพิ�มเติม	 ได้แก่	 เกษตรกรทีั�ไม่สำามารถ์ 
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ข่�นัทัะเบีย์นัแลัะป็รับป็รุงทัะเบีย์นัเกษตรกรได้อย์่างสำมบูรณ์ภาย์ในัวันัทีั�	15	พฤษภาคำม	2563	เกษตรกร 
ทีั�ย์ังไม่แจ้งเลัขทีั�บัญ่ชีรับโอนัเงินัเกษตรกรทีั�ไม่สำามารถ์จ่าย์เงินัช่วย์เห้ลืัอได้ทัันัภาย์ในัวันัทีั�	 31	 
กรกฎาคำม	 2563	 แลัะเกษตรกรทีั�เป็็นัทัาย์าทัเพื�อรับสำิทัธิการช่วย์เห้ลัือแทันัเกษตรกรทีั�เสำีย์ชีวิตระห้ว่าง 
เข้าร่วมโคำรงการฯ	 โดย์ขย์าย์ระย์ะเวลัาโคำรงการฯ	จนัถ่์งวันัทีั�	 30	 กันัย์าย์นั	2563	 เพื�อให้้การช่วย์เห้ลืัอ 
เกษตรกรเป็็นัไป็อย์่างทัั�วถ่์ง	เป็็นัธรรม	แลัะคำรอบคำลุัมผู้่ทีั�ได้รับผ่ลักระทับมากทีั�สุำด

 ผู้ลัการดำาเนิันังานัของโครงการฯ 
	 ตั�งแต่วันัทีั�	 1	 พฤษภาคำม	 –	 30	 กันัย์าย์นั	 2563	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้นัำาข้อมูลั 
การข่�นัทัะเบีย์นัเกษตรกรจากทัั�ง	 7	 ห้น่ัวย์งานั	 ได้แก่	 กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	 กรมป็ศุสัำตว์	 กรมป็ระมง	 
กรมห้ม่อนัไห้ม	 การย์างแห้่งป็ระเทัศไทัย์	 สำำานัักงานัคำณะกรรมการอ้อย์แลัะนัำ�าตาลัทัราย์	 
แลัะกรมสำรรพสำามิต	 มาคัำดกรองคำวามซำ�าซ้อนักับ	 1)	 กลุ่ัมเป้็าห้มาย์ตามมาตรการชดเชย์ราย์ได้แก่	 
ลูักจ้างของสำถ์านัป็ระกอบการทีั�ได้รับผ่ลักระทับ	 ห้รือผู้่ทีั�ได้รับผ่ลักระทับอื�นัๆ	 ของการแพร่ระบาด 
ของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 ของกระทัรวงการคำลััง	 (โคำรงการเราไม่ทิั�งกันั)	 2)	 ผู้่ทีั�ได้รับสำวัสำดิการ 
ผ่่านัระบบข้าราชการของกรมบัญ่ชีกลัาง	 (ข้าราชการป็ระจำาแลัะลูักจ้าง	 รวมทัั�งข้าราชการบำานัาญ่)	 
แลัะ	 3)	 ผู้่ทีั�ได้รับสำวัสำดิการผ่่านัระบบป็ระกันัสัำงคำมของสำำานัักงานัป็ระกันัสัำงคำม	 (มาตรา	 33)	 เพื�อให้้ 
การช่วย์เห้ลืัอภาย์ใต้มาตรการต่างๆ	 ของภาคำรัฐเป็็นัไป็อย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 แลัะดำาเนิันัการส่ำงราย์ชื�อ 
เกษตรกรทีั�ผ่่านัการคำัดกรองแลั้ว	 พร้อมทัั�งโอนัเงินังบป็ระมาณให้้ธนัาคำารเพื�อการเกษตรแลัะสำห้กรณ์ 
การเกษตร	 เพื�อทัำาห้นั้าทีั�โอนัเงินัช่วย์เห้ลัือให้้เกษตรกรต่อไป็	 โดย์สำามารถ์จ่าย์เงินัช่วย์เห้ลัือเย์ีย์วย์า 
ให้้เกษตรกรได้รวมทัั�งสิำ�นั	7,565,880	ราย์	เป็็นัจำานัวนัเงินั	113,304.40	ล้ัานับาทั	ซ่�งมีร้อย์ลัะคำวามสำำาเร็จ 
ของการโอนัเงินัช่วย์เห้ลืัอมากถ่์ง	 97.16	 ของจำานัวนัเกษตรกรทัั�งห้มดทีั�ได้รับสิำทัธิการช่วย์เห้ลืัอ 
ตามโคำรงการฯ	

 การฟื้้� นัฟ้ื้ความเสีัยหายทางภาคเกษตร
	 นัอกเห้นัือจากการบรรเทัาแลัะฟ้ื้�นัฟูื้คำวามเสำีย์ห้าย์ 
ทัางภาคำเกษตรห้ลัังจากทีั�ได้ช่วย์เห้ลืัอเย์ยี์วย์าเกษตรกรทีั�ได้รับ 
ผ่ลักระทับอย์่างเร่งด่วนัไป็แล้ัว	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
ได้จัดทัำาโคำรงการทีั�มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสัำงคำม 
ทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 
2019	 ซ่�งได้มอบห้มาย์ให้้สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรเป็็นั 
ห้น่ัวย์งานัจัดทัำากรอบการฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสำังคำม	 ทีั�ได้รับ 
ผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 
ด้านัการเกษตร	 (กลุ่ัมแผ่นังานัทีั�	 3)	 โดย์ใช้ห้ลัักป็รัชญ่าของ 
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เศรษฐกิจพอเพีย์ง	 เน้ันัการสำร้างงานั	 
สำร้างราย์ได้ให้้แก่เกษตรกร	 แรงงานั 
คืำนัถิ์�นั	 แลัะสำถ์าบันัเกษตรกร	 ซ่�งมี
โคำรงการภาย์ใต้กระทัรวงเกษตรแลัะ
สำห้กรณ์ทีั�ผ่่านัการอนุัมัติตามมติคำณะ
รัฐมนัตรีแล้ัว	 รวมทัั�งสิำ�นั	 37	 โคำรงการ	
วงเงินัรวม	27,566.02		ล้ัานับาทั	(ข้อมูลั	
ณ	วันัทีั�	16	ธันัวาคำม	2563)
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ได้ให้้คำวามสำำาคัำญ่กับการช่วย์เห้ลัือ 
เ กษตรกร ทีั� ไ ด้ รับผ่ลักระทับจาก 
การระบาดดังกล่ัาว	 นัอกจากจะเป็็นั 
ห้น่ัวย์งานัรับงบป็ระมาณเพื�อดำาเนิันัการ 
ในัโคำรงการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรทีั�ได้รับ 
ผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำ 
ติด เชื� อ ไว รัสำโคำโรนัา	 2019	 ของ 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์แล้ัว	 
สำำา นัั ก ง านั เ ศ รษฐ กิ จ ก า ร เ กษต ร	 
ย์ังจัดทัำา“โคฺรงฺการพัฺฒินําศักยภูาพฺ 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจํา 
ศูนํย์เรียนํรู้การเพิฺ�มประสิที่ธิิภูาพฺ 
การผู้ลิตสินํคฺ้าเกษตร” ซ่�งมีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสัำงคำมทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาด 
ของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 โดย์ใช้ห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	 เน้ันัการสำร้างงานั	 
เพื�อช่วย์แรงงานัคืำนัถิ์�นัทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการเลิักจ้างงานัแลัะต้องการป็รับเป็ลีั�ย์นัอาชีพเข้าสู่ำ 
ภาคำการเกษตร	 ให้้สำามารถ์ทัำาการเกษตรเลีั�ย์งตนัเอง	สำร้างราย์ได้ให้้กับคำรอบคำรัว	 เป็็นัการเป็ลีั�ย์นัวิกฤติ 
ให้้กลัาย์เป็็นัโอกาสำ	 รวมทัั�งเป็็นัการส่ำงเสำริมอาชีพเกษตรกรรม	 แลัะก้าวสู่ำการเป็็นั	 Smart	 Farmer	 
เพื�อเป็็นักำาลัังสำำาคัำญ่ในัการพัฒนัาภาคำเกษตรของไทัย์ในัอนัาคำต	 ภาย์ใต้โคำรงการนีั�ได้มีการจัดกิจกรรม 
อบรมแลัะสำาธิตการเกษตรไทัย์ด้วย์ป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	 แลัะการบริห้ารจัดการสิำนัคำ้า 
แลัะผ่ลัผ่ลิัตทัางการเกษตรผ่่านัเศรษฐกิจการเกษตรอาสำา	 (ศกอ.)	 โดย์การขับเคำลืั�อนัผ่่านัศูนัย์์เรีย์นัรู้ 
การเพิ�มป็ระสำิทัธิภาพการผ่ลัิตสิำนัค้ำาเกษตร	 (ศพก.)	 แลัะศูนัย์์ป็ฏิิบัติการอื�นัๆ	 จากภาคำรัฐ	 กลุ่ัมองคำ์กร 
ป็ระชาชนั	 ทัั�งนีั�	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับเศรษฐกิจการเกษตรอาสำาในัพื�นัทีั�	 ได้จัดอบรม 
ให้้แก่เกษตรกร	แรงงานัทีั�ถู์กเลิักจ้างแลัะผู้่ว่างงานั	รวมถ่์งผู้่สำนัใจในัทุักภาคำส่ำวนั	โดย์ได้ดำาเนิันัการตั�งแต่ 
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สั่วนัปฏิิบัติการข�อม้ลัการเกษตร
ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร 
โทร. 0 2561 2870

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

เดือนักรกฎาคำม	 –	 กันัย์าย์นั	 2563	 ในัพื�นัทีั�	 36	 จังห้วัด	 
แลัะมีกลุ่ัมเป้็าห้มาย์จังห้วัดลัะ	30	คำนั	รวมทัั�งสิำ�นั	1,080	คำนั	

  ผู้ลัที�ได�จากการดำาเนิันัการช่วยเหลัือ
เกษตรกรแลัะภาคการเกษตร
	 จากการป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรทีั�ได้รับ 
ผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 พบว่า	 สำามารถ์บรรเทัา 
คำวามเดือนัร้อนัของเกษตรกรแลัะคำรอบคำรัว	 ให้้มีราย์ได้ 
เพีย์งพอตอ่การย์งัชพีในัชว่งวกิฤต	ิโดย์เกษตรกรรอ้ย์ลัะ	99.54	 
มีคำวามเห็้นัว่าโคำรงการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรฯ	สำามารถ์บรรเทัา 
คำวามเดือนัร้อนัได้ในัระดับดีมาก	 เกษตรกรสำามารถ์นัำาเงินั 
ช่วย์เห้ลืัอเย์ีย์วย์าทีั�ได้ไป็ใช้ในัห้ลัาย์ด้านั	 อาทิั	 ลังทุันัทัางการ
เกษตร	 (ซื�อปั็จจัย์การผ่ลิัต)	 ซื�อสิำนัค้ำาอุป็โภคำแลัะบริโภคำในัคำรัวเรือนั	 แลัะนัำาไป็ชำาระห้นีั�สิำนั	 เป็็นัต้นั	 
ซ่�งเงินัช่วย์เห้ลืัอดังกล่ัาวก่อให้้เกิดเงินัห้มุนัเวีย์นัในัระบบเศรษฐกิจของชุมชนัมากย์ิ�งข่�นั	 แลัะช่วย์เสำริม
สำภาพคำล่ัองทัางเศรษฐกิจอีกทัางห้น่ั�งด้วย์	 ทัั�งนีั�	 เกษตรกรร้อย์ลัะ	 99.42	 มีคำวามพ่งพอใจต่อโคำรงการฯ	 
ในัระดับมากอีกด้วย์	 ภาย์ห้ลัังจากการระบาดคำรั�งนีั�	 เกษตรกรสำ่วนัให้ญ่่มีการป็รับวิถี์การทัำาการเกษตร 
ให้้เข้าสำถ์านัการณ์ทีั�เกิดข่�นัมากย์ิ�งข่�นั	 โดย์มีการจำาห้น่ัาย์สิำนัค้ำาผ่่านัระบบออนัไลัน์ั	 แลัะมีการป็ระกอบ
อาชีพเสำริมเพิ�มเติมจากการทัำาเกษตร	 แลัะสำำาห้รับผ่ลัทีั�ได้จากการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรภาย์ใต้โคำรงการ 
ทีั�มีวัตถ์ุเพื�อฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสำังคำมทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 
ส่ำงผ่ลัให้้เกษตรกรแลัะแรงงานัคืำนัถิ์�นัทีั�กลัับสู่ำบ้านัเกิดห้ลัังการเลิักจ้างงานั	สำามารถ์สำร้างงานัสำร้างทัางเลืัอก
ในัอาชีพทัางการเกษตรให้้มีราย์ได้เพีย์งพอต่อการเลีั�ย์งชีพของตนัเองแลัะคำรัวเรือนัได้อย์่างย์ั�งย์ืนัต่อไป็	 
โดย์ใช้ห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์งเป็็นัแนัวทัางในัการป็ฏิิบัติ	
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การขับเคลืั�อนัยุทธศาสัตร์ชาติ 
ของกระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์
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	 คณะรัฐมนต่รี	 เมื�อวันที�	 5	 พฤษภูาคม	 2563	 
มีมติ่เห็นชิอบแนวทางการขับเคลื�อนการด็ำาเนินงาน 
เพื�อบรรลุเป้าหมายู่ยูุ่ทธิศาสต่ร์ชิาติ่	 ประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2565	ของสำานักงานสภูาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห�งชิาต่ิ	 
ประกอบด็้วยู่	 4	 ขั�นต่อน	 ได้็แก�	 (1)	 การมองเป้าหมายู่ร�วมกันในการขับเคลื�อน 
การด็ำาเนินงานต่ามยุู่ทธิศาสต่ร์ชิาติ่และแผ่นแม�บทภูายู่ใต้่ยุู่ทธิศาสต่ร์ชิาติ่	 
(2)	การจัด็ทำาโครงการสำาคัญต่ามการวิเคราะห์ห�วงโซึ่�ความสัมพันธ์ิ	(Value	Chain)	 
ตั่�งแต่�ต้่นทาง-กลางทาง-ปลายู่ทางของเป้าหมายู่และชิ�องว�างการพัฒนา 
ที�สามารถึส�งผ่ลต่�อการบรรลุเป้าหมายู่	 (3)	 การจัด็ลำาดั็บความเร�งด็�วน 
ของโครงการสำาคัญ	 และ	 (4)	 การจัด็ทำาแผ่นปฏิิบัติ่ราชิการประจำาป	ี 
ต่ามพระราชิกฤษฎีกาว�าด้็วยู่หลักเกณฑ์์และวิธีิการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี็	
พ.ศ.	2546	และ	(ฉบับที�	2)	พ.ศ.	2562
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	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้รับมอบห้มาย์จากกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ให้้เป็็นั 
ห้น่ัวย์งานัห้ลัักในัการขับเคำลืั�อนัแผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ทุัธศาสำตร์ชาติ	ป็ระเด็นัการเกษตร	โดย์ในัปี็งบป็ระมาณ	 
พ.ศ.	2563	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องทัั�งในัแลัะนัอกสัำงกัดกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	ได้ดำาเนิันัการตามแนัวทัางการขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัเพื�อบรรลุัเป้็าห้มาย์ยุ์ทัธศาสำตร์ชาติ 
ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 พ.ศ.	 2565	 อย์่างเป็็นัขั�นัตอนั	 โดย์เริ�มจากการจัดป็ระชุมชี�แจงการจัดทัำา 
โคำรงการสำำาคัำญ่	 เพื�อให้้ห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ได้รับทัราบราย์ลัะเอีย์ด	 ขั�นัตอนั	 
แลัะวิธีการดำาเนิันังานั	 ซ่�งนัำาไป็สู่ำการวิเคำราะห์้ภารกิจของห้น่ัวย์งานัทีั�สำอดคำล้ัองกับเป้็าห้มาย์แผ่นัย่์อย์ 
ของแผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	แลัะจัดทัำาภาพรวมห่้วงโซ่คุำณค่ำา	(Value	Chain)	ของแผ่นัแม่บทั 
ภาย์ใต้ย์ทุัธศาสำตร์ชาติ	ป็ระเด็นัการเกษตร	โดย์มีการพิจารณาองค์ำป็ระกอบ	ปั็จจัย์ห้ลััก	แลัะปั็จจัย์สำนัับสำนุันั 
ของ	Value	Chain	ในัแต่ลัะเป้็าห้มาย์ของแผ่นัแม่บทัย์่อย์	ได้แก่	เกษตรอัตลัักษณ์พื�นัถิ์�นั	เกษตรป็ลัอดภัย์	 
เกษตรชีวภาพ	 เกษตรแป็รรูป็	 เกษตรอัจฉริย์ะ	 แลัะการพัฒนัาระบบนัิเวศการเกษตร	 ซ่�งจะช่วย์ให้้ 
สำามารถ์บรรลุัเป้็าห้มาย์ของย์ุทัธศาสำตร์ชาติได้	
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมกับสำำานัักงานัสำภาพัฒนัาการเศรษฐกิจแลัะสำังคำมแห้่งชาติ	 
ในัการจัดป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการกลุ่ัมย์่อย์	 เพื�อให้้ห้น่ัวย์งานัในัสำังกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ 
แลัะห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐทีั�เกี�ย์วข้องร่วมกันัจัดทัำาโคำรงการสำำาคัำญ่ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	 2565	 ทีั�ส่ำงผ่ลั 
ต่อการบรรลุัเป้็าห้มาย์แผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 ป็ระเด็นัการเกษตร	 แลัะเสำนัอต่อสำำานัักงานั 
สำภาพฒันัาการเศรษฐกจิแลัะสำงัคำมแห้ง่ชาต	ิเพื�อพิจารณาคำดัเลัอืกโคำรงการสำำาคัำญ่แลัะนัำาเข้าสู่ำการพจิารณา 
ของคำณะรัฐมนัตรี	 ซ่�งผ่ลัการจัดทัำาโคำรงการสำำาคัำญ่ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	 2565	 มีโคำรงการสำำาคัำญ่ 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ทีั�ผ่่านัมติคำณะรัฐมนัตรี	เมื�อวันัทีั�	29	กันัย์าย์นั	2563	จำานัวนั	65	โคำรงการ	 
จำาแนักเป็็นั	 (1)	 โคำรงการสำำาคัำญ่ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 2565	 ตามแผ่นัแม่บทัเฉพาะกิจภาย์ใต้ 
ย์ุทัธศาสำตร์ชาติอันัเป็็นัผ่ลัมาจากสำถ์านัการณ์โคำวิด	 –	 19	 พ.ศ.	 2564	 –	 2565	 จำานัวนั	 46	 โคำรงการ	 
แลัะ	(2)	โคำรงการสำำาคัำญ่รองรับการพัฒนัาป็ระเทัศ	ทีั�สำอดคำล้ัองกับการดำาเนิันัการเพื�อบรรลุัเป้็าห้มาย์ย่์อย์ 
ทีั�เกี�ย์วข้องจากทัั�ง	140	เป้็าห้มาย์ของ	23	แผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	จำานัวนั	19	โคำรงการ	
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	 นัอกจากนีั�	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ดำาเนิันัการจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติราชการป็ระจำาปี็	2565	 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ซ่�งผ่่านัคำวามเห็้นัชอบจากรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
เมื�อวันัทีั�	 24	 พฤศจิกาย์นั	 2563	 โดย์แผ่นัป็ฏิิบัติราชการฯ	 มีคำวามสำอดคำล้ัองกับยุ์ทัธศาสำตร์ชาติ	 
แผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 แผ่นัการป็ฏิิรูป็ป็ระเทัศ	 แผ่นัพัฒนัาเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติ	 
ฉบับทีั�	 12	 นัโย์บาย์ของคำณะรัฐมนัตรีทีั�แถ์ลังต่อรัฐสำภา	 แลัะแผ่นัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้อง	 โดย์มีวิสัำย์ทััศน์ั	 
คืำอ	ภาคำเกษตรมั�นัคำง	เกษตรกรมั�งคัำ�ง	ทัรัพย์ากรเกษตรย์ั�งย์ืนั	ป็ระกอบด้วย์	5	กลัย์ุทัธ์	ได้แก่	กลัย์ุทัธ์ทีั�	1	 
สำร้างคำวามเข้มแข็งให้้กับเกษตรกรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกร	 กลัยุ์ทัธ์ทีั�	 2	 เพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต 
แลัะย์กระดับมูลัค่ำาสิำนัค้ำาเกษตร	กลัยุ์ทัธ์ทีั�	3	ส่ำงเสำริมการใช้เทัคำโนัโลัยี์แลัะนัวัตกรรมเพื�อเพิ�มคำวามสำามารถ์ 
ในัการแข่งขันัภาคำเกษตร	 กลัย์ุทัธ์ทีั�	 4	 บริห้ารจัดการทัรัพย์ากรการเกษตรแลัะสิำ�งแวดล้ัอมอย์่างสำมดุลั 
แลัะย์ั�งย์ืนั	 แลัะกลัย์ุทัธ์ทีั�	 5	 พัฒนัาระบบบริห้ารจัดการภาคำรัฐ	 โดย์มีโคำรงการทัั�งห้มด	 453	 โคำรงการ	 
งบป็ระมาณรวม	 259,212.5632	 ล้ัานับาทั	 แบ่งเป็็นั	 (1)	 โคำรงการสำำาคัำญ่ทีั�ผ่่านัคำวามเห็้นัชอบของมติ 
คำณะรัฐมนัตรี	เมื�อวันัทีั�	29	กันัย์าย์นั	2563	จำานัวนั	65	โคำรงการ	งบป็ระมาณรวม	147,681.5137	ล้ัานับาทั	 
แลัะ	 (2)	 โคำรงการเสำนัอเพิ�มเติมทีั�ห้น่ัวย์งานัในัสำังกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ร่วมกันัวิเคำราะห้์ตาม	 
แนัวทัางการขับเคำลืั�อนัย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	จำานัวนั	388	โคำรงการ	งบป็ระมาณรวม	111,531.0495	ล้ัานับาทั
	 ทัั�งนีั�	 ห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ได้นัำาแผ่นัป็ฏิิบัติราชการป็ระจำาปี็	 2565	 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นักรอบแนัวทัางการจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติราชการของห้นั่วย์งานั	 
เพื�อขับเคำลืั�อนัแผ่นังานั/โคำรงการสู่ำการป็ฏิิบัติในัพื�นัทีั�	แลัะนัำาไป็ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการจัดทัำางบป็ระมาณ 
ราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2565	ซ่�งทัำาให้้กระบวนัการจดัทัำางบป็ระมาณเป็็นัไป็อย์า่งมปี็ระสำทิัธิภาพ	 
มีการทัำางานัร่วมกันัระห้ว่างห้นั่วย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องในัลัักษณะป็ระสำานัเชื�อมโย์งแบบเคำรือข่าย์ทีั�นัำาไป็สู่ำ 
การบรรลัุจุดมุ่งห้มาย์แลัะตัวชี�วัดร่วมกันั	 รวมทัั�งนัำาไป็ใช้ในัการติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการสำำาคัำญ่ 
ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2565	ทีั�สำง่ผ่ลัต่อการบรรลุัเป้็าห้มาย์ของย์ทุัธศาสำตร์ชาติแลัะแผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ 

ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 ตลัอดจนัผู้่บริห้ารสำามารถ์ใช้เป็็นัเคำรื�องมือ
ในัการกำากับดูแลั	แลัะติดตามผ่ลัการดำาเนิันังานัของโคำรงการ/ 
กิจกรรมต่าง	ๆ 	ในัแต่ลัะผ่ลัผ่ลิัต	ให้้สำามารถ์ดำาเนิันัการได้ตาม 
เป้็าห้มาย์อย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 มีคำวามคุ้ำมค่ำา	 เกิดป็ระโย์ชน์ั 
สูำงสุำดต่อการบริห้ารราชการแผ่่นัดินัในัภาพรวม	 เพื�อมุ่งสู่ำ 
การบรรลุัผ่ลัสัำมฤทัธิ�ของเป้็าห้มาย์ระดับชาติร่วมกันัต่อไป็

ส่ัวนันัโยบายแลัะแผู้นัการเกษตร
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6671-2

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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การขับเคลืั�อนัเพื�อจัดทำาข�อเสันัอแผู้นังานัโครงการ  
ภายใต�แผู้นังานับ้รณ์าการพัฒนัาพื�นัที�ระดับภาค  
กระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์ ปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2565
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การขับเคลืั�อนัเพื�อจัดทำาข�อเสันัอแผู้นังานัโครงการ  
ภายใต�แผู้นังานับ้รณ์าการพัฒนัาพื�นัที�ระดับภาค  
กระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์ ปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2565 	 แผ่นบ่รณาการพัฒนาพื� นที�ร ะ ดั็บภูาค	 

เป็นการด็ำาเนินงานภูายู่ใต่้ประเด็็นยูุ่ทธิศาสต่ร์ที�	 9	 
ของแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชิาติ่ฉบับที�	12	 
ที�ให้ความสำาคัญต่�อการพัฒนาภูาค	เมือง	และพื�นที�เศรษฐกิจ	 
ซึึ่�งได้็ขับเคลื�อนยุู่ทธิศาสต่ร์ส่�การปฏิิบัติ่ในระดั็บพื�นที�	 
โด็ยู่มีสำานักงานสภูาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชิาติ่	 
(สศชิ.)	จัด็ทำาแผ่นพัฒนาภูาค	จำานวน	6	ภูาค	ได้็แก�	ภูาคเหนือ	กลางกลาง   
ภูาคต่ะวันออกเฉียู่งเหนือ	ภูาคต่ะวันออก	ภูาคใต่	้และภูาคใต้่ชิายู่แด็น	ที�มุ�งเน้นให้เกิด็การบ่รณาการ 
พัฒนาพื�นที�ระดั็บภูาค	สำาหรับกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ได้็มอบหมายู่ให้สำานักงานเศรษฐกิจ 
การเกษต่รบ่รณาการจัด็ทำาแผ่นพัฒนาการเกษต่รและสหกรณ์ระด็ับภูาค	 เพื�อใชิ้เป็นกรอบ 
แนวทางการพัฒนาภูาคเกษต่รในระดั็บพื�นที�	 โด็ยู่มีคำาสั�งกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ที�	 
217/2563	 แต่�งตั่�งคณะกรรมการอำานวยู่การแผ่นงานบ่รณาการพัฒนาพื�นที�ระดั็บภูาค	 
กระทรวงเกษต่รและสหกรณ์	มีปลัด็กระทรวงเกษต่รและสหกรณ์เปน็ประธิาน	และผ้่่อำานวยู่การ 
กองนโยู่บายู่และแผ่นพัฒนาการเกษต่ร	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษต่ร	 เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ	และคำาสั�งกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ที�	218/2563	เรื�อง	แต่�งตั่�งคณะทำางาน 
ขับเคลื�อนแผ่นงานบ่รณาการพัฒนาพื�นที�ระด็บัภูาคกระทรวงเกษต่รและสหกรณ	์จำานวน	5	คณะ	 
ได้็แก�	คณะที�	 1	ภูาคกลาง	(17	จังหวัด็)	คณะที�	2	ภูาคต่ะวันออกเฉียู่งเหนือ	(20	จังหวัด็)	 
คณะที�	3	จังหวัด็ภูาคต่ะวันออก	(8	จังหวัด็)	คณะที�	4	ภูาคเหนือ	(17	จังหวัด็)	และคณะที�	5	 
ภูาคใต่แ้ละภูาคใต่ช้ิายู่แด็น	(14	จงัหวดั็)	มผ้่ี่ต่รวจราชิการกระทรวงเกษต่รและสหกรณที์�ได้็รับ 
มอบหมายู่	 เป็นประธิานคณะทำางาน	 ผ้่่อำานวยู่การสำานักงานเศรษฐกิจการเกษต่รที�	 1-12	 
เปน็คณะทำางานและเลขานุการ	มีอำานาจหน้าที�จัด็ทำาแผ่นพัฒนาพื�นที�ระดั็บภูาคด้็านการเกษต่ร	 
โด็ยู่บ่รณาการส�วนราชิการที�เกี�ยู่วข้อง	 จัด็ทำาข้อเสนอแผ่นงานโครงการ	 และงบประมาณ 
เพื�อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่ามกรอบทิศทางที�	 สศชิ.	 กำาหนด็ไว้ในแต่�ละภูาคให้เกิด็ 
ประโยู่ชิน์ต่�อภูาคเกษต่รในระดั็บพื�นที�สอด็คล้องกับศักยู่ภูาพหรือประเด็็นปัญหาในพื�นที� 
เชืิ�อมโยู่งกับยุู่ทธิศาสต่ร์ชิาติ่	แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชิาติ่	นโยู่บายู่ของรัฐบาล	 
แผ่นปฏิิบัติ่ราชิการกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์	 แผ่นพัฒนากลุ�มจังหวัด็	 และแผ่นพัฒนา 
จังหวัด็	ต่ลอด็จนติ่ด็ต่ามต่รวจสอบการใช้ิจ�ายู่งบประมาณ	และรายู่งานความก้าวหน้าปญัหา 
อุปสรรคจากการด็ำาเนินโครงการแก�ผ้่่บริหารระดั็บส่งของกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ 
เป็นรายู่ไต่รมาส	 โด็ยู่สำานักงานเศรษฐกิจการเกษต่รได็้ขับเคลื�อนงานด็ังกล�าวมาตั่�งแต่� 
ปงีบประมาณ	2562	
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	 ผ่ลัการดำาเนิันังานัในัปี็งบป็ระมาณ	2563	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ติดตามคำวามก้าวห้น้ัา 
ของผ่ลัการดำาเนิันังานั	การเบิกจ่าย์งบป็ระมาณ	ป็ญั่ห้าอปุ็สำรรคำ	ของแผ่นังานับรูณาการพัฒนัาพื�นัทีั�ระดบัภาคำ	 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2563	เป็็นัราย์ไตรมาสำ	เพื�อเสำนัอต่อคำณะทัำางานั 
ขับเคำลืั�อนัแผ่นังานับูรณาการพัฒนัาพื�นัทีั�ระดับภาคำ	 แลัะผู้่บริห้ารระดับสูำงของ	 กษ.	 ตลัอดจนัทับทัวนั 
กรอบแนัวทัางการพัฒนัาด้านัการเกษตร	 ข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.2564	 
แลัะจัดทัำาข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.2565	โดย์สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ได้นัำาข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการภาย์ใต้แผ่นังานับูรณาการพัฒนัาพื�นัทีั�ระดับภาคำ	 กระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	 ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 พ.ศ.2565	 เสำนัอต่อรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
เพื�อลังนัามถ่์งเลัขาธิการสำภาพัฒนัาการเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติเพื�อเข้าสู่ำกระบวนัการพิจารณา 
ข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการต่อไป็	 สำำาห้รับข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการภาย์ใต้แผ่นับูรณาการพัฒนัาพื�นัทีั� 
ระดับภาคำ	 กษ.	 ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 2565	 มีห้น่ัวย์งานัในัสำังกัด	 กษ.	 ร่วมบูรณาการเสำนัอ	 รวมทัั�งสิำ�นั	 
10	 ห้น่ัวย์งานั	 59	 โคำรงการ	 วงเงินัรวมทัั�งสิำ�นั	 27,830.0204	 ล้ัานับาทั	 เพิ�มข่�นัจากข้อเสำนัอแผ่นังานั/ 
โคำรงการปี็	2564	ทีั�มีการบูรณาการเสำนัอ	7	ห้น่ัวย์งานั	วงเงินัรวม	8,537.9736	ล้ัานับาทั	ห้รือมากข่�นัถ่์ง	 
19,292.0468	ล้ัานับาทั	คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	255.96	พิจารณาข้อมูลัจำาแนักราย์ภาคำ	ได้ดังนีั�
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 ภาคกลัางแลัะพื�นัที�กรุงเทพมหานัคร 
	 มีข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 จำานัวนั	 8	 โคำรงการ	 จากการบูรณาการระห้ว่างกรมชลัป็ระทัานั	 
กรมการข้าว	การพัฒนัาทีั�ดินั	กรมป็ศุสัำตว์	กรมวิชาการเกษตร	แลัะการย์างแห่้งป็ระเทัศไทัย์	วงเงินัรวม	 
4,223.7001	 ล้ัานับาทั	 เชื�อมโย์งกับแผ่นัพัฒนัาภาคำกลัาง	 ด้านัการย์กระดับการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร 
แลัะอุตสำาห้กรรมโดย์ใช้นัวัตกรรมเทัคำโนัโลัยี์	แลัะคำวามคิำดสำร้างสำรรค์ำเพื�อให้้สำามารถ์แข่งขันัได้อย์า่งย์ั�งย์นืั	 
ด้านัการบริห้ารจัดการนัำ�าแลัะทัรัพย์ากรธรรมชาติเพื�อแก้ไขปั็ญ่ห้านัำ�าท่ัวม	 ภัย์แล้ัง	 แลัะคำงคำวามสำมดุลั 
ของระบบนัิเวศอย์่างย์ั�งย์ืนั	 แลัะด้านัการเป็ิดป็ระตูการคำ้า	 การลังทัุนั	 แลัะการทั่องเทีั�ย์ว	 เชื�อมโย์ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทัวาย์-ภาคำกลัาง-ระเบีย์งเศรษฐกิจพิเศษภาคำตะวันัออก	

 ภาคตะวันัออกเฉีัยงเหนืัอ 
	 มีข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 จำานัวนั	 6	 โคำรงการ	 จากการบูรณาการระห้ว่างกรมชลัป็ระทัานั	 
กรมการข้าว	 กรมป็ระมง	 กรมพัฒนัาทีั�ดินั	 กรมป็ศุสำัตว์	 แลัะการย์างแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 วงเงินัรวม	 
9,646.0927	 ล้ัานับาทั	 เชื�อมโย์งกับแผ่นัพัฒนัาภาคำตะวันัออกเฉีย์งเห้นืัอ	 ด้านัการบริห้ารจัดการนัำ�าให้้ 
เพีย์งพอต่อการพัฒนัาเศรษฐกิจแลัะคุำณภาพชีวิตอย่์างย์ั�งยื์นั	 แลัะด้านัการสำร้างคำวามเข้มแข็งของ 
งานัเศรษฐกิจภาย์ในัคำวบคู่ำกับการแก้ไขปั็ญ่ห้าด้านัทัรัพย์ากรธรรมชาติแลัะสิำ�งแวดล้ัอม	

 ภาคตะวันัออก 
	 มีข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 จำานัวนั	 
12	 โคำรงการ	 จากการบูรณาการระห้ว่าง 
กรมชลัป็ระทัานั	 กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	 
กรมป็ศุ สัำตว์ 	 กรมป็ระมง	 กรมพัฒนัาทีั� ดินั	 
กรมวิชาการเกษตร	แลัะการย์างแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 
วงเงินัรวม	 2,365.6634	 ล้ัานับาทั	 เชื�อมโย์ง 
กับแผ่นัพัฒนัาภาคำตะวันัออก	 ด้านัการพัฒนัา 
ภาคำตะวันัออกให้้เป็็นัแห้ล่ังผ่ลิัตอาห้ารทีั� มี 
คุำณภาพแลัะได้มาตรฐานัสำากลั	 ด้านัการพัฒนัา 
พื�นัทีั�เศรษฐกิจชาย์แดนัให้้เป็็นัป็ระตูเศรษฐกิจ 
เชื�อมโย์งกับป็ระเทัศเพื�อนับ้านัแลัะเจริญ่ 
เติบโตอย่์างย์ั�งยื์นั	 แลัะด้านัการแก้ไขปั็ญ่ห้า 
ทัรัพย์ากรธรรมชาติแลัะจัดระบบการบริห้าร 
จัดการมลัพิษให้้มีป็ระสิำทัธิภาพเพิ�มข่�นั	
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 ภาคเหนืัอ 
	 มีข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 จำานัวนั	 11	 โคำรงการ	 
จากการบูรณาการระห้ว่างกรมป็ระมง	 กรมพัฒนัาทีั�ดินั	 
กรมวชิาการเกษตร	กรมป็ศสัุำตว์	กรมชลัป็ระทัานั	สำถ์าบนััวิจัย์ 
แลัะพัฒนัาพื�นัทีั�สูำง	 (องค์ำการมห้าชนั)	 แลัะการย์างแห่้ง 
ป็ระเทัศไทัย์	 วงเงินัรวม	 6,967.0333	 ลั้านับาทั	 เชื�อมโย์ง 
กับแผ่นัพัฒนัาภาคำเห้นัือ	 ด้านัการย์กระดับเป็็นัฐานัการผ่ลัิต 
เกษตรอินัทัรีย์์แลัะเกษตรป็ลัอดภัย์เชื�อมโย์งสู่ำอุตสำาห้กรรม 
เกษตรแป็รรูป็ทีั�สำร้างมูลัค่ำาเพิ�มสำูง	 แลัะด้านัการอนัุรักษ์แลัะ 
ฟ้ื้�นัฟูื้ป่็าต้นันัำ�าให้้คำงคำวามสำมบูรณ์	 จัดระบบบริห้ารจัดการนัำ�า 
อย่์างเห้มาะสำม	 แลัะเชื�อมโย์งพื�นัทีั�เกษตรให้้ทัั�วถ่์งป้็องกันั 
แลัะแก้ไขปั็ญ่ห้ามลัพิษห้มอกคำวันัอย์่างยั์�งย์ืนั	

 ภาคใต�แลัะภาคใต�ชายแดนั 
	 มีข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 จำานัวนั	 22	 โคำรงการ	 จากการบูรณาการระห้ว่างกรมชลัป็ระทัานั	 
กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	 กรมพัฒนัาทีั�ดินั	 กรมป็ศุสัำตว์	 กรมการข้าว	 การย์างแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 
แลัะอาสำาสำมัคำรป็กป็้องสำถ์าบันั	 วงเงินัรวม	 4,627.5309	 ลั้านับาทั	 เชื�อมโย์งกับแผ่นัพัฒนัาภาคำใต้	 
ด้านัการพัฒนัาอุตสำาห้กรรมการแป็รรูป็ย์างพาราแลัะป็าลั์มนัำ�ามันัแห้่งให้ม่ของป็ระเทัศ	 ด้านัการพัฒนัา 
อุตสำาห้กรรมเกษตรแลัะอุตสำาห้กรรมแป็รรูป็การเกษตร	 เพื�อคำวามมั�นัคำงให้้กับภาคำการผ่ลิัต	 
ด้านัการพัฒนัาการผ่ลิัตสิำนัคำ้าเกษตรห้ลัักของภาคำ	 แลัะสำร้างคำวามเข้มแข็งสำถ์าบันัเกษตรกร	 
แลัะด้านัการเสำริมสำร้างคำวามเข้มแข็งให้้กับชุมชนั	
		 ข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	 ภาย์ใต้แผ่นังานับูรณาการพัฒนัาพื�นัทีั�ระดับภาคำ	 กระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	ปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2565	นัำาไป็ใช้เสำนัอขอรับการพิจารณาจัดสำรรงบป็ระมาณ	เพื�อขับเคำลืั�อนั 
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ส่ัวนัแผู้นัพัฒนัาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 2 พิษณุ์โลัก
โทร. 0 5532 2650 ต่อ 16

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

การพัฒนัาภาคำเกษตรในัระดับภาคำ	 ซ่�งข้อเสำนัอแผ่นังานั/ 
โคำรงการต่างๆ	 ดังกลั่าว	 ได้มาจากการวิเคำราะห้์ข้อมูลั 
เชิงพื�นัทีั�คำรอบคำลุัมทุักมิติตามห้ลัักวิชาการ	 ร่วมกับข้อมูลั 
ผ่ลัผ่ลิัต	 ผ่ลัลััพธ์ของกิจกรรม	 แผ่นังานั/โคำรงการ 
ด้านัการเกษตรจากทุักแห้ล่ังงบป็ระมาณของห้น่ัวย์งานั 
ระดับพื�นัทีั�	 ผ่ลัการป็ระชุมห้ารือร่วมกันัในัห้น่ัวย์งานัสัำงกัด 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ในัระดับพื�นัทีั�	 (Workshop)	 
ทีั�มีคำณะทัำางานัฯระดับภาคำดำาเนิันัการถ่์าย์ทัอดองค์ำคำวามรู้	 
แลัะสำร้างคำวามเข้าใจในักระบวนัการจดัทัำาข้อเสำนัอแผ่นังานั/ 
โคำรงการในัรูป็แบบบูรณาการ	 จ่งนัับได้ว่า	 ข้อเสำนัอแผ่นังานั/โคำรงการ	ภาย์ใต้แผ่นังานับูรณาการพัฒนัา 
พื�นัทีั�ระดับภาคำ	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2565	เกิดจากคำวามต้องการของพื�นัทีั�	 
(Bottom	 Up)	 โดย์มีกระบวนัการแลัะขั�นัตอนัการวิเคำราะห้์ตลัอดห้่วงโซ่คุำณคำ่าทีั�เชื�อมต่อกันัของ 
แต่ลัะกิจกรรมได้อย่์างเห้มาะสำม	 มีคำวามคุ้ำมค่ำา	 สำามารถ์วัดผ่ลัได้	 เป็็นัไป็ตามกรอบแนัวทัางการพัฒนัา 
ด้านัการเกษตรแลัะสำห้กรณข์อง	สำศช.	ทีั�มีคำวามสำอดคำล้ัองเชื�อมโย์งกับย์ทุัธศาสำตรช์าติ	แลัะแผ่นัระดบัต่างๆ	 
สำะท้ัอนัถ่์งระบบการบริห้ารจัดการแผ่นัพัฒนัาการเกษตรระดับภาคำทีั�มีป็ระสิำทัธิภาพ	 สำามารถ์ตอบโจทัย์์ 
ด้านัการพฒันัาแลัะแกไ้ขปั็ญ่ห้าภาคำเกษตรในัระดบัพื�นัทีั�ให้้มีคำวามมั�นัคำง	มั�งคัำ�ง	แลัะย์ั�งย์นืั	ได้อย์า่งแทัจ้รงิ	
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การจัดทำาฐานัข�อม้ลัขนัาดใหญ่ (Big Data)  
ด�านัการเกษตร
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	 ปัจจุบันเทคโนโลยีู่ดิ็จิทัลมีความสำาคัญต่�อ 
การพัฒนาประเทศ	 รัฐบาลต่ระหนักถึึงความจำาเป็น 
ในการนำาเทคโนโลยู่ีดิ็จิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำาคัญใน 
การขับเคลื�อนการปฏิิร่ปประเทศส่�การเป็นประเทศไทยู่	 4.0	 
(Digital	 Thailand	 4.0)	 จึงมีข้อสั�งการนายู่กรัฐมนต่รี	 ที�	 นร.	 0505/ว494	 ลงวันที�	 29	 
กันยู่ายู่น	2560	“ให้ทุกกระทรวงจัด็ทำา	Big	Data	โด็ยู่นำาข้อม่ลมาขึ�นทะเบียู่นระบบฐานข้อม่ล 
ในการจัด็เก็บ	 เพื�อการสืบค้นข้อม่ลในการบริหารจัด็การของรัฐบาลได้็ทุกชิ�วงเวลา	 
ลด็ปัญหาซึ่ำ�า ซ้ึ่อนนำามาวิ เคราะห์ ไ ด้็อยู่�างถ่ึกต้่องและวางแผ่นการบริหารจัด็การ	 
รวมทั�งการรับฟื้ังความคิด็เห็นของประชิาชิน”	 นอกจากนี�	 ยัู่งได้็จัด็ทำาแผ่นแม�บทหลัก 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิ็จิทัล	ระยู่ะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ที�กำาหนด็ทิศทางการ 
ขับเคลื�อนการพัฒนาประเทศที�ยัู่งยืู่น	 ทำาให้ภูาคการเกษต่รเติ่บโต่ด้็วยู่การใช้ิประโยู่ชิน์จาก 
เทคโนโลยีู่ดิ็จิทัลและการใช้ิประโยู่ชิน์จากข้อม่ล	 (Data	 Driven)	 ซึึ่�งมีความสอด็คล้องกับ 
แผ่นปฏิิร่ปประเทศ	ที�กำาหนด็ให้มีการสร้างและใช้ิฐานข้อม่ลขนาด็ใหญ�	(Big	Data)	ภูาคเกษต่ร	 
ในการบ่รณาการข้อม่ลภูาคเกษต่รไทยู่	 และสร้าง	 Big	 Data	 ภูาคเกษต่ร	 ตั่�งแต่�การผ่ลิต่ 
ไปจนถึึงการต่ลาด็	สอด็คล้องกับยุู่ทธิศาสต่ร์ชิาติ่	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ยุู่ทธิศาสต่ร์ที�	2	 
การสร้างความสามารถึในการแข�งขัน	 และยุู่ทธิศาสต่ร์ที�	 6	 การปรับสมดุ็ลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัด็การภูาครัฐ	 และแผ่นปฏิิบัติ่การดิ็จิทัลของกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์	 
พ.ศ.	2563	-	2565	ยุู่ทธิศาสต่ร์ที�	5	ปรับเปลี�ยู่นภูาครัฐส่�การเปน็รัฐบาลดิ็จิทัล	เปน็การยู่กระดั็บ 
การให้บริการภูาคการเกษต่ร	 เพิ�มขีด็ 
ความสามารถึเชิิงดิ็จิทัล	 เพื�อยู่กระดั็บ 
ขีด็ความสามารถึในการแข�งขันของ 
ภูาคเกษต่รและภูาคเอกชิน	 รวมทั�ง 
สนับสนุนให้มีการเปิด็เผ่ยู่ข้อม่ลที�เป็น 
ประโยู่ชิน์และให้ประชิาชินมีส�วนร�วม 
ในกระบวนการทำางานภูาครัฐ	
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	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	(สำศก.)	ได้รับ 
มอบห้มาย์จากกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 (กษ.)	 
โดย์รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
(ดร.	 เฉลิัมชัย์	ศรีอ่อนั)	 ให้้เป็็นัห้น่ัวย์งานัห้ลัักในัการ 
จัดทัำาฐานัข้อมูลัขนัาดให้ญ่่	 (Big	 Data)	 ของ	 กษ.	 
แลัะพัฒนัาระบบฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตรแห่้งชาติ	 
ตามข้อสัำ�งการนัาย์กรัฐมนัตรีทีั�ให้้ทุักกระทัรวงดำาเนิันัการนัำาข้อมูลัมาจัดเก็บแลัะใช้ป็ระโย์ชน์ัร่วมกันั	 
จ่งได้จัดตั�ง	 	 “ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ	 (National	 Agricultural	 Big	 Data	 Center:	 NABC)”	 ข่�นั 
ในัเดือนัมีนัาคำม	 2563	 	 โดย์มุ่งเน้ันัการเชื�อมโย์ง	 แลัะการวิเคำราะห์้ข้อมูลัด้านัเกษตร	 เพื�อให้้บริการกับ 
ทุักภาคำส่ำวนั	อีกทัั�ง	กษ.	ได้ร่วมกับ	9	ห้น่ัวย์งานั	ได้แก่	กระทัรวงการอุดมศ่กษา	วิทัย์าศาสำตร์	วิจัย์แลัะ
นัวัตกรรม	 กระทัรวงพาณิชย์์	 กระทัรวงดิจิทััลัเพื�อเศรษฐกิจแลัะสัำงคำม	 กระทัรวงทัรัพย์ากรธรรมชาติ 
แลัะสิำ�งแวดลั้อม	 กระทัรวงการคำลััง	 กระทัรวงอุตสำาห้กรรม	 กระทัรวงมห้าดไทัย์	 กระทัรวงสำาธารณสำุข	 
แลัะสำำานัักงานัพัฒนัารัฐบาลัดิจิทััลั		ลังนัามบันัท่ักคำวามร่วมมือการพัฒนัาระบบฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตร
แห่้งชาติ	 รวมถ่์งการจัดทัำาบันัท่ักข้อตกลังคำวามร่วมมือทัางวิชาการแลัะข้อมูลักับห้น่ัวย์งานัต่างๆ	 ได้แก่	
ธนัาคำารเพื�อการเกษตรแลัะสำห้กรณก์ารเกษตร	มห้าวทิัย์าลััย์ห้อการคำา้ไทัย์	แลัะธนัาคำารแห้ง่ป็ระเทัศไทัย์	 
เพื�อสำร้างคำวามร่วมมือด้านัวิชาการ	การบูรณาการฐานัข้อมูลั	การพัฒนัาฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตรแห่้งชาติ	
แลัะการแลักเป็ลีั�ย์นัข้อมลูัระห้วา่งกนััในัการเผ่ย์แพร	่ให้้คำวามรู้ทีั�เป็็นัป็ระโย์ชน์ัต่อเกษตรกรแลัะป็ระชาชนั 
ผู้่รับบริการ	โดย์ฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตรแห่้งชาติ	จะเป็็นัฐานัข้อมูลัขนัาดให้ญ่่ภาคำการเกษตร	ทีั�มีข้อมูลั
คำรอบคำลุัมทัั�งด้านัเกษตรกร	 แลัะด้านัสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานั	 สำำาห้รับใช้ป็ระกอบการ 
ดำาเนิันังานัเชิงนัโย์บาย์ของภาคำรัฐ	 เพื�อให้้บรรลุัเป้็าห้มาย์	 ทีั�จะย์กระดับการพัฒนัาห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	 
ภาคำเอกชนั	แลัะเกษตรกรไป็สู่ำการพัฒนัาอย์่างย์ั�งยื์นั
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	 NABC	 ได้มีการเชื�อมโย์งข้อมูลัแลัะวิเคำราะห้์ข้อมูลัด้านัเกษตร	 รวมทัั�งได้รับการสำนัับสำนัุนั 
จากห้น่ัวย์งานัภาย์ใต้การจัดทัำาบันัท่ักคำวามเข้าใจ	(MOU)	รวบรวมชุดข้อมูลั	(Datasets)	จากห้น่ัวย์งานั 
ทีั�เกี�ย์วข้องมาจัดทัำาเป็็นัฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตร	 เพื�อให้้มีข้อมูลัทีั�เกี�ย์วข้องตลัอดห้่วงโซ่การผ่ลิัต 
สิำนัค้ำาเกษตร	รวมถ่์งการจัดทัำาบัญ่ชีข้อมูลั	(Data	Catalog)	จำานัวนั	189	ชุดข้อมูลั	เปิ็ดบริการ	Open	Data	 
ให้้ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	เอกชนั	แลัะผู้่สำนัใจ	ได้ใช้ข้อมูลัต่างๆ	โดย์ให้้บริการทีั�เว็บไซต์	dataset.nabc.go.th	 
นัอกจากนีั�	ย์งัได้จัดทัำาระบบราย์งานัแลัะวิเคำราะห์้ข้อมูลัขนัาดให้ญ่่ในัมิติต่างๆ	ทีั�สำอดคำล้ัองกับสำถ์านัการณ์ 
แลัะเงื�อนัไขทีั�กำาห้นัดโดย์นัำาเสำนัอในัรปู็แบบ	Visualization	บริการขอ้มูลัให้้กับผู้่บริห้าร	แลัะทุักภาคำส่ำวนั 
ทีั�ต้องการใช้ข้อมูลัสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	เช่นั	

 ปฏิิทินัผู้ลัผู้ลิัตสิันัค�าเกษตรรายเดือนัระดับจังหวัด 
	 เป็็นัฐานัข้อมูลัสำำาคัำญ่ในัการวางแผ่นัการผ่ลิัตแลัะการกระจาย์สิำนัค้ำาระดับพื�นัทีั�	 เพื�อคำวามมั�งคำง 
ด้านัอาห้ารได้อย์่างมีป็ระสำิทัธิภาพ	 โดย์นัำาเสำนัอในัรูป็แบบ	 Dashboard	 ลัักษณะเชิงพื�นัทีั�รูป็แผ่นัทีั� 
ป็ระเทัศไทัย์	จังห้วัด	อำาเภอ	แลัะตำาบลั	ร่วมกับแผ่นัภูมิต่างๆ	จำาแนักตามราย์สิำนัค้ำา	แลัะกลุ่ัมโภชนัาการ	 
เพื�อให้้ผู้่ใช้งานันัำาข้อมูลัไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ัได้ง่าย์ข่�นั	(https://calendar.oae.go.th)	
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 สิันัค�าเกษตรสัำาคัญ 5 ชนิัด เชื�อมโยงการผู้ลิัตแลัะการตลัาด 
	 เป็็นัการนัำาข้อมูลัการผ่ลิัตแลัะการตลัาดของสิำนัคำา้เกษตรสำำาคัำญ่	5	ชนิัด	ได้แก่	ขา้ว	ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 
มันัสำำาป็ะห้ลััง	ย์างพารา	แลัะป็าล์ัมนัำ�ามันั	นัำาเสำนัอในัรูป็แบบ	 Interactive	Dashboard	สำามารถ์นัำาไป็ 
วิเคำราะห์้	 คำาดการณ์	 การผ่ลิัต	 ราคำา	 ทิัศทัางการตลัาด	 แลัะการส่ำงออกตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานั	 
(Supply	Chain)	ได้สำะดวก	แลัะมีป็ระสิำทัธิภาพมากข่�นั	(https://nabc.shinyapps.io/dash-5p/)	
	 สำำาห้รับแผ่นัการดำาเนัินังานัระย์ะต่อไป็	 ได้วางแนัวทัางการวิเคำราะห้์ปั็ญ่ห้า	 จัดทัำาข้อเสำนัอแนัะ	
การตัดสิำนัใจ	โดย์การใช้แบบจำาลัองการวิเคำราะห์้	พย์ากรณ์	แลัะระบบปั็ญ่ญ่าป็ระดิษฐ์	ดังนีั�	

 การวางแผู้นัพัฒนัาพื�นัที�เหมาะสัมในัการผู้ลิัต 
	 โดย์ใช้ข้อมูลั	อาทิั	ป็ริมาณคำวามต้องการสิำนัค้ำา	จำานัวนัเกษตรกร	ป็ริมาณการผ่ลิัต	แห้ล่ังรับซื�อ	

 การคาดการณ์์การผู้ลิัตสิันัค�าเกษตร 
	 โดย์ใช้ข้อมูลั	อาทิั	ภูมิอากาศ	คำวามเห้มาะสำมของพื�นัทีั�	ป็ริมาณการผ่ลิัต	ราคำาทีั�ขาย์ได้	ต้นัทุันั

 การวิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกร 
	 โดย์ใช้ข้อมูลัของเกษตรกรในัการป็ระกอบกิจกรรมทัางการเกษตร	 อาทิั	 การใช้พันัธ์ุ	 ปุ็�ย์	 
สำารป้็องกั้นักำาจัดศัตรูพืชแลัะวัชพืช	ป็ริมาณการผ่ลิัต	ป็ริมาณคำวามเสีำย์ห้าย์	การขาย์ผ่ลัผ่ลิัต	การใช้จ่าย์ 
ในัคำรัวเรือนัในั/นัอกการเกษตร
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ศ้นัย์ข�อม้ลัเกษตรแห่งชาติ 
โทร. 0 2579 8161

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

 การวางแผู้นัการให�ความช่วยเหลืัอในัสัถานัการณ์์ต่างๆ 
	 โดย์ใช้ข้อมูลั	อาทิั	จำานัวนัเกษตรกร	การป็ระมาณการผ่ลัติ	ราคำาทีั�เกษตรกรขาย์ได้	ต้นัทุันัการผ่ลัติ	 
พื�นัทีั�แลัะผ่ลักระทับทีั�เกิดจากคำวามเสีำย์ห้าย์ด้านัเศรษฐกิจ	สัำงคำม	สิำ�งแวดล้ัอม

 การให�ข�อม้ลัเพื�อเกษตรกรสัำาหรับวางแผู้นัแลัะแก�ไขการผู้ลิัต 
	 โดย์ใช้ข้อมูลั	 อาทิั	 ภูมิอากาศ	 คำวามเห้มาะสำมแลัะศักย์ภาพของพื�นัทีั�	 โคำรงสำร้างพื�นัฐานั	 เช่นั	 
แห้ล่ังนัำ�า	ไฟื้ฟ้ื้า	ป็ระป็า	แห้ล่ังรับซื�อ

 การให�ข�อม้ลัเพื�อเกษตรกรสัำาหรับเตือนัภัยเศรษฐกิจการเกษตร 
 แลัะภัยธรรมชาติ 
	 โดย์ใช้ข้อมูลั	 อาทิั	 โรคำระบาด	 ภัย์แล้ัง	 นัำ�าท่ัวม	 ซ่�งเป็็นัปั็จจัย์ทีั�ไม่สำามารถ์คำวบคุำมได้	 โดย์การ 
ใช้ป็ระโย์ชน์ัจาก	 Big	 Data	 ในัการวิเคำราะห้์	 แบ่งเป็็นั	 3	 ระย์ะ	 ได้แก่	 ก่อนัเกิดภัย์	 ในักรณีเมื�อเกิดภัย์	 
แลัะห้ลัังเกิดภัย์	

 การให�ข�อม้ลัเพื�อให�ผู้้�ประกอบการวางแผู้นัในัการดำาเนิันังานั 
	 โดย์ใช้ข้อมูลั	อาทิั	ป็ริมาณคำวามต้องการสิำนัค้ำา	จำานัวนัเกษตรกร	ป็ริมาณการผ่ลิัต	แห้ล่ังรับซื�อ	 
แป็รรูป็ผ่ลัผ่ลิัต	ราคำาทีั�เกษตรกรขาย์ได้	ต้นัทุันัการผ่ลิัต
	 การจัดทัำาฐานัข้อมูลั	Big	Data	ด้านัการเกษตร	เป็็นัการบริห้ารจัดการฐานัข้อมูลั	ภาคำการเกษตร 
ของป็ระเทัศผ่่านัเทัคำโนัโลัย์ี	 มีการเชื�อมโย์งข้อมูลัทีั�เป็็นัปั็จจุบันั	 นัำาเสำนัอข้อมูลัแก่ผู้่ใช้ให้้เข้าใจง่าย์ 
ในัการนัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	 คำำาน่ังถ่์งพื�นัฐานัของการทัำาฐานัข้อมูลัขนัาดให้ญ่่	 เพื�อเตรีย์มการใช้เทัคำโนัโลัยี์ 
ผ่่านัปั็ญ่ญ่าป็ระดิษฐ์	(Artificial	Intelegent)	ในัอนัาคำต	ซ่�งจะพัฒนัาให้้สำามารถ์ตอบโจทัย์์ผู้่ใช้ป็ระโย์ชน์ั 
ได้อย่์างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 แลัะทีั�สำำาคัำญ่คืำอเกษตรกรต้องได้รับป็ระโย์ชน์ัโดย์ตรง	 สำามารถ์พัฒนัาการผ่ลิัต 
แลัะองค์ำคำวามรู้ให้้ทัันัต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังทีั�รวดเร็วในัย์ุคำปั็จจุบันั	 พร้อมทัั�งเปิ็ดให้้ผู้่สำนัใจใช้ป็ระโย์ชน์ั 
จากข้อมูลัได้ตามคำวามเห้มาะสำมในัระย์ะต่อไป็	 สำำาห้รับท่ัานัทีั�ต้องการสำอบถ์ามข้อมูลัการให้้บริการ 
ของฐานัข้อมูลั	Big	Data	ด้านัการเกษตร	สำามารถ์สำอบถ์ามข้อมูลัเพิ�มเติมได้ทีั�	ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ	 
(ศกช.)	www.nabc.go.th	โทัร.	0-2579-8161	ในัวันัแลัะเวลัาราชการ	ห้รือ	e-mail:	nabc@nabc.go.th

75

รายงานประจำำาปี 2563

สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



การวิเคราะห์แลัะประมาณ์การเศรษฐกิจการเกษตร 
ปี 2563 แลัะแนัวโนั�มปี 2564
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	 ใ นชิ� วงปี ที� ผ่� า นมา เศรษฐ กิจ ไทยู่ 
ต้่องเผ่ชิิญกับความท้าทายู่จากสถึานการณ์ 
การเปลี�ยู่นแปลงต่�าง	 ๆ	 ในระดั็บโลกและใน 
ระดั็บประเทศ	 ทั�งความผั่นผ่วนของเศรษฐกิจโลก	 
ความขัด็แยู้่งทางการค้าระหว�างประเทศ	การเปลี�ยู่นแปลง 
สภูาพภู่มิอากาศ	 สถึานการณ์ภัูยู่แล้ง	 ภัูยู่พิบัติ่ 
ทางธิรรมชิาติ่	 และยัู่งต้่องปรับตั่วกับความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยู่ีและนวัต่กรรม	 การก้าวส่�สังคมด็ิจิทัล 
อยู่�างก้าวกระโด็ด็	รวมถึึงสถึานการณ์การระบาด็ของ 
โรคทั�งในคน	 พืชิ	และสัต่ว์	 โด็ยู่เฉพาะการแพร�ระบาด็ 
ของโรคติ่ด็เชืิ�อไวรัสโคโรนา	 2019	 ที�ทำาให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจทั�งการผ่ลิต่และการค้าต้่องชิะลอตั่ว 
หรือหยุู่ด็ชิะงักลง	 ซึึ่�งปัจจัยู่ต่�าง	 ๆ	 เหล�านี�ล้วนส�ง 
ผ่ลกระทบต่�อภูาคเกษต่รซึึ่�ง เป็นรากฐานหลัก 
ของประเทศด้็วยู่เชิ�นกัน	
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	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรในัฐานัะห้นั่วย์งานัทีั�มีภารกิจในัการวิเคำราะห้์แลัะป็ระมาณการ 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ทัำาการวิเคำราะห์้แลัะราย์งานัภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในัภาพรวมแลัะราย์ 
สำาขาการผ่ลัติทีั�สำำาคัำญ่	ทัั�งในัระดบัป็ระเทัศ	ระดบัภาคำ	แลัะระดบัจังห้วดั	เพื�อให้้ทัราบถ่์งโคำรงสำรา้งการผ่ลัติ 
ของภาคำเกษตร	 คำวามสำามารถ์ในัการผ่ลัิตสิำนัค้ำาเกษตร	 ทิัศทัางการเติบโตแลัะแนัวโน้ัมของภาคำเกษตร 
ในัแต่ลัะปี็	 ซ่�งสำามารถ์ใช้เป็็นัแนัวทัางป็ระกอบการจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	 แลัะการตัดสิำนัใจ 
เชิงนัโย์บาย์สำำาห้รับผู้่บริห้ารแลัะผู้่เกี�ย์วข้อง	 รวมทัั�งเผ่ย์แพร่ต่อสำาธารณชนัทัั�วไป็	 โดย์ผ่ลัการวิเคำราะห์้ 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2563	แลัะแนัวโน้ัมปี็	2564	มีราย์ลัะเอีย์ดดังนีั�

 เครื�องชี�ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2563
	 การวิเคำราะห์้ทิัศทัางการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาจากเคำรื�องชี�ภาวะเศรษฐกิจ 
การเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	คืำอ	ดัชนีัผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	ซ่�งเป็็นัตัวชี�วัดการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังของผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	 
ทัั�งป็ระเทัศเมื�อเป็รยี์บเทีัย์บกับป็ริมาณผ่ลัผ่ลัติเฉลีั�ย์	ณ	ปี็ฐานั	(ปี็	2548)	ดัชนีัราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกร 
ขาย์ได้	 เป็็นัตัวชี�วัดการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังของราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกรขาย์ได้	ณ	 ไร่นัา	 เฉลีั�ย์ทัั�งป็ระเทัศ	 
เมื�อเป็รีย์บเทีัย์บกับราคำาเฉลีั�ย์ราย์ปี็	ณ	ปี็ทีั�ผ่่านัมา	แลัะดัชนีั 
ราย์ได้เกษตรกร	 สำะท้ัอนัถ่์งราย์ได้รวมของเกษตรกรก่อนัหั้ก 
ค่ำาใช้จ่าย์	 แลัะบ่งชี�ถ่์งคำวามสำามารถ์ในัการพ่�งพาตนัเอง 
ของเกษตรกร	โดย์มีราย์ลัะเอีย์ด	ดังนีั�
 		 ดัชนีัผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรปี็	 2563	 อย์ู่ทีั�ระดับ	 
137.6	 ลัดลังจากปี็	 2562	 ซ่�งอย์ู่ทีั�ระดับ	 143.9	 ห้รือลัดลัง 
ร้อย์ลัะ	 4.4	 โดย์ดัชนัีผ่ลัผ่ลัิตห้มวดพืชผ่ลัแลัะห้มวดป็ระมง 
ลัดลังทีั�ร้อย์ลัะ	6.5	แลัะ	7.4	ตามลัำาดับ	ขณะทีั�ห้มวดป็ศุสัำตว์ 
เพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	2.6
 	 ดัชนีัราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกรขาย์ได้ปี็	2563	 
อย์ู่ทีั�ระดับ	136.3	เพิ�มข่�นัจากปี็	2562	ซ่�งอยู่์ทีั�ระดับ	128.5	 
ห้รือเพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	6.0	โดย์ดัชนีัราคำาห้มวดพืชผ่ลัแลัะห้มวด 
ป็ศุสัำตว์เพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	 7.3	 แลัะ	 3.2	 ตามลัำาดับ	 ขณะทีั� 
ห้มวดป็ระมงลัดลังร้อย์ลัะ	2.8
 	 ดัชนีัราย์ได้เกษตรกรปี็	2563	อย์ู่ทีั�ระดับ	187.5	 
เพิ�มข่�นัจากปี็	 2562	 ซ่�งอย์ู่ทีั�ระดับ	 184.9	 ห้รือเพิ�มข่�นั 
ร้อย์ลัะ	 1.4	 โดย์ดัชนีัราย์ได้เกษตรกรห้มวดพืชผ่ลัแลัะ 
ห้มวดป็ศุสัำตว์เพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	0.4	แลัะ	5.9	ตามลัำาดับ	ขณะทีั� 
ห้มวดป็ระมงลัดลังร้อย์ลัะ	10.0	
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ดัชนีัเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ
ค่าดัชนีั อัตราการเปลีั�ยนัแปลัง  

(ร�อยลัะ)ปี 2562 ปี 2563
ดัชนัีผ่ลัผ่ลิัตสำินัคำ้าเกษตร 143.9 137.6 -4.4

ดัชนัีราคำาสำินัคำ้าเกษตรทัี�เกษตรกรขาย์ได้ 128.5 136.3 6.0

ดัชนัีราย์ได้เกษตรกร 184.9 187.5 1.4

ทีี่�มา: ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2563
 ภูาวุะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 หดตัวุร้อยละ 3.3 เม่�อเทีี่ยบกับปี 2562	 โดย์สำาขาพืช	 
สำาขาป็ระมง	สำาขาบริการทัางการเกษตร	แลัะสำาขาป่็าไม้	ห้ดตัวร้อย์ลัะ	4.7	2.6	3.6	แลัะ	0.5	ตามลัำาดับ	 
ส่ำวนัสำาขาป็ศุสัำตว์	ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	2.7

 ปัจจัยลับ
 	 สำถ์านัการณ์ภัย์แล้ังทีั�รุนัแรงต่อเนืั�องจากปี็	 2562	 ถ่์งช่วงกลัางปี็	 2563	 ทัำาให้้มีป็ริมาณนัำ�า 
ไม่เพีย์งพอต่อการเพาะป็ลัูกพืช	 แลัะการเจริญ่เติบโตของพืชแลัะสำัตว์นัำ�า	 สำ่งผ่ลัให้้ผ่ลัผ่ลิัตพืชแลัะป็ระมง 
สำำาคัำญ่ลัดลัง	 ทัั�งข้าว	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 อ้อย์โรงงานั	 สำับป็ะรดโรงงานั	 ย์างพารา	 ป็าลั์มนัำ�ามันั	 มังคำุด	 เงาะ	 
กุ้งทัะเลัเพาะเลีั�ย์ง	แลัะป็ลัานัำ�าจืด	นัอกจากนีั�	 ฝนัทีั�มาล่ัาช้าในัช่วงต้นัฤดูเพาะป็ลูัก	แลัะภาวะฝนัทิั�งช่วง 
ในับางพื�นัทีั�	ทัำาให้้เกษตรกรมีการป็รับเป็ลีั�ย์นัการเพาะป็ลูักพืช	
 	 การระบาดของโรคำแลัะแมลังศัตรูพืชห้ลัาย์ชนิัด	 อาทิั	 โรคำใบด่างมันัสำำาป็ะห้ลััง	 โรคำไห้ม้ข้าว		 
โรคำใบร่วงย์างพารา	 แลัะการระบาดของห้นัอนักระทู้ัข้าวโพดลัาย์จุด	 ส่ำงผ่ลัให้้ผ่ลัผ่ลิัตพืชบางส่ำวนั 
ได้รับคำวามเสีำย์ห้าย์
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 	 สำถ์านัการณ์การแพร่ระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 ในัช่วงต้นัปี็	 2563	 ทัำาให้้มี 
มาตรการป็ิดเมือง	 ไม่มีเทีั�ย์วบินัแลัะพนัักงานัในัการขนัสำ่งสำินัค้ำา	 รวมถ่์งการป็ิดด่านัการคำ้าชาย์แดนั	 
ส่ำงผ่ลักระทับต่อการขนัส่ำง	การค้ำา	แลัะการส่ำงออกสิำนัค้ำาเกษตร
 	 การปิ็ดสำถ์านัป็ระกอบการ	การห้ยุ์ดชะงักของกิจกรรมการผ่ลิัต	การขนัส่ำง	ภาคำการท่ัองเทีั�ย์ว	 
แลัะภาคำบริการต่าง	 ๆ	 จากการแพร่ระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 ทัำาให้้แรงงานัต่างด้าว 
เดินัทัางกลัับป็ระเทัศ	 แลัะยั์งไม่สำามารถ์เดินัทัางกลัับเข้ามาทัำางานัทีั�ป็ระเทัศไทัย์ได้	 ส่ำงผ่ลัให้้เกิดปั็ญ่ห้า 
ขาดแคำลันัแรงงานัในัภาคำเกษตร	อาทิั	แรงงานัเก็บผ่ลัไม้	แลัะแรงงานักรีดย์าง
 	 เศรษฐกิจโลักทีั�อย์ู่ในัภาวะชะลัอตัว	 รวมทัั�งคำวามขัดแย์้งทัางการคำ้าระห้ว่างป็ระเทัศ	 
ส่ำงผ่ลัให้้การส่ำงออกสิำนัค้ำาเกษตรแลัะผ่ลิัตภัณฑ์์ของไทัย์ฟ้ื้�นัตัวได้ช้า

 ปัจจัยบวก
 	 มาตรการเยี์ย์วย์าแลัะฟ้ื้�นัฟูื้เกษตรกรจากผ่ลักระทับของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 
โดย์มาตรการเยียวุยาเกษตรกร	 ได้มีการจ่าย์เงินั	 5,000	 บาทั	 ให้้แก่เกษตรกรต่อเนืั�อง	 3	 เดือนั	 
เพื�อช่วย์บรรเทัาผ่ลักระทับจากภาวะวิกฤตของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 ทัำาให้้เกษตรกรมีราย์ได้ 
แลัะสำามารถ์ทัำาการเกษตรได้ต่อเนืั�อง	มาตรการรองรับแรงงานัคืำนัถิ์�นั	ได้ช่วย์เห้ลืัอให้้แรงงานัทีั�ถู์กเลิักจ้าง 
แลัะกลัับคืำนัถิ์�นับ้านัเกิดมาทัำาการเกษตรให้้สำามารถ์เลีั�ย์งตนัเองแลัะคำรอบคำรัวได้	แลัะโคฺรงฺการ 1 ตําบล  
1 เกษตรที่ฤษฏีิใหม� เป็็นัการสำร้างภูมิคุ้ำมกันัแลัะเป็็นัทัางรอดในัสำถ์านัการณ์การระบาดของโรคำติดเชื�อ 
ไวรัสำโคำโรนัา	2019
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 	 การส่ำงเสำริมแลัะพัฒนัาตลัาดสำินัค้ำาเกษตร 
ออนัไลัน์ัผ่่านัแพลัตฟื้อร์ม	 Lazada	 แลัะ	 Shopee	 ช่วย์เพิ�ม 
ช่องทัางในัการจำาห้น่ัาย์สิำนัค้ำาเกษตรให้้แก่เกษตรกร 
แลัะสำถ์าบันัเกษตรกร
 	 การดำาเนิันันัโย์บาย์อย์่างต่อเนืั�องของกระทัรวง 
เกษตรแลัะสำห้กรณ์	 อาทัิ	 การพัฒนัาเกษตรกรสู่ำ	 Smart	 
Farmer	 แลัะพัฒนัาสำถ์าบันัเกษตรกรให้้มีคำวามเข้มแข็ง	 
ส่ำงเสำริมเกษตรกรมืออาชีพทีั�มีศักย์ภาพทัั�งด้านัการผ่ลิัต	 
การแป็รรูป็	 แลัะการตลัาด	 โดย์ใช้ห้ลัักการตลัาดนัำาการผ่ลิัต 
คำวบคู่ำกับการใช้เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรม
 	 มาตรการกระตุ้นัเศรษฐกิจของภาคำรัฐ	 อาทิั	 
โคำรงการ	 “เราไม่ทิั�งกันั”	 โคำรงการ	 “เราเทีั�ย์วด้วย์กันั”	 
แลัะโคำรงการ	 “คำนัลัะคำร่�ง”	 ทัำาให้้คำนัไทัย์เดินัทัางท่ัองเทีั�ย์ว 
แลัะบริโภคำสิำนัค้ำามากข่�นั	ส่ำงผ่ลัให้้คำวามต้องการสิำนัค้ำาเกษตร 
แลัะอาห้ารเพิ�มข่�นั	
 	 ศักย์ภาพในัการผ่ลัิตสิำนัค้ำาเกษตรของไทัย์ 
แลัะคำวามเชื�อมั�นัในัคุำณภาพมาตรฐานัของสำินัค้ำาเกษตรไทัย์	 
ทัำาให้้ห้ลัาย์ป็ระเทัศย์ังคำงมีคำวามต้องการนัำาเข้าสิำนัค้ำาเกษตร 
แลัะอาห้ารของไทัย์

  แนัวโนั�มเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2564
 แนํวุโน้ํมเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 คฺาดวุ�าจะขยายตัวุอยู�ในํช�วุงฺร้อยละ 1.3 – 2.3  
โดย์สำาขาพืช	ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	1.9	–	2.9	สำาขาป็ศุสัำตว์	ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	1.0	–	2.0	สำาขาป็ระมง	ขย์าย์ตัว 
ร้อย์ลัะ	 0.1	 –1.1	 สำาขาบริการทัางการเกษตร	 ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	 0.2	 –	 1.2	 แลัะสำาขาป่็าไม้	 ขย์าย์ตัว 
ร้อย์ลัะ	1.0	–	2.0	โดย์มีปั็จจัย์สำนัับสำนุันั	ดังนีั�
 	 สำภาพอากาศทีั�เอื�ออำานัวย์ต่อการทัำาการเกษตรมากข่�นั	 โดย์คำาดว่าจะมีป็ริมาณนัำ�าเพีย์งพอ 
สำำาห้รับการเพาะป็ลูัก	แลัะไม่ป็ระสำบปั็ญ่ห้าภัย์แล้ังทีั�รุนัแรงเห้มือนัปี็ทีั�ผ่่านัมา
 	 การดำาเนิันันัโย์บาย์ด้านัการเกษตรทีั�ต่อเนืั�อง	ทัั�งการบริห้ารจัดการทัรัพย์ากรนัำ�า	การพัฒนัา	 
Smart	Farmer	แลัะ	Young	Smart	Farmer	การจัดทัำาฐานัข้อมูลัขนัาดให้ญ่่	(Big	Data)	เพื�อการตัดสิำนัใจ	 
การสำ่งเสำริมการใช้เทัคำโนัโลัย์ีในัการผ่ลัิตแลัะย์กระดับคุำณภาพสำินัค้ำาเกษตร	 การสำ่งเสำริมการรวมกลุ่ัม	 
การใช้ห้ลัักการตลัาดนัำาการผ่ลิัต	ทัำาให้้การผ่ลิัตมีคำวามสำอดคำล้ัองกับคำวามต้องการของตลัาด	มีการวางแผ่นั 
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การผ่ลิัตแลัะการใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตอย์่างเห้มาะสำม	 ซ่�งช่วย์ 
ลัดต้นัทุันัการผ่ลิัต	ทัำาให้้เกษตรกรมีราย์ได้ทีั�มีเสำถี์ย์รภาพมากข่�นั	 
รวมถ่์งการดำาเนิันัแผ่นังานัโคำรงการทีั�เกี�ย์วข้องกับการเกษตร 
ตามกรอบการฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสัำงคำมของป็ระเทัศ	
 	 ในัปี็	2564	คำาดว่าจะเป็็นัโอกาสำของภาคำเกษตร 
ไทัย์ทีั�ป็ระเทัศต่าง	 ๆ	 มีการนัำาเข้าอาห้ารจากป็ระเทัศไทัย์ 
เพิ�มข่�นั	 โดย์เฉพาะสิำนัค้ำาป็ศุสัำตว์แลัะผ่ลิัตภัณฑ์์ซ่�งมีระบบ 
การผ่ลัิตทีั�ได้มาตรฐานัแลัะการเฝ้าระวังคำวบคำุมโรคำระบาด 
อย่์างต่อเนืั�อง	 ทัำาให้้ต่างป็ระเทัศมีคำวามเชื�อมั�นัในัคุำณภาพ 
สิำนัค้ำาของไทัย์
 	 สำถ์านัการณ์เศรษฐกิจไทัย์โดย์รวมในัปี็	 2564	 
ทีั�มีแนัวโนั้มขย์าย์ตัว	 รวมทัั�งมาตรการกระตุ้นัเศรษฐกิจ 
ของภาคำรัฐทีั�ต่อเนืั�อง	 ช่วย์สำนัับสำนุันัให้้มีการบริโภคำสิำนัค้ำา 
แลัะบริการมากข่�นั	 ส่ำงผ่ลัให้้คำวามต้องการสิำนัค้ำาเกษตร 
แลัะอาห้ารเพิ�มข่�นั
 	 ทิัศทัางเศรษฐกิจโลักในัปี็	 2564	 ทีั�มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัวได้	 รวมถ่์งโอกาสำในัด้านัคำวามร่วมมือ 
แลัะการเจรจาข้อตกลังทัางการคำ้าของไทัย์กับป็ระเทัศคู่ำคำ้า	 ซ่�งจะเป็็นัผ่ลัดีต่อการสำ่งออกสำินัค้ำาเกษตร 
แลัะอาห้ารของไทัย์

อัตราการเติบโตของผู้ลิัตภัณ์ฑ์ูมวลัรวมภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร)
หนํ�วุย: ร้อยละ

สัาขา ปี 2563 ปี 2564
ภูาคฺเกษตร -3.3 1.3 - 2.3

พืช -4.7 1.9	–	2.9

ป็ศุสัำตว์ 2.7 1.0	–	2.0

ป็ระมง -2.6 0.1	–	1.1

บริการทัางการเกษตร -3.6 0.2	–	1.2

ป่็าไม้ -0.5 1.0	–	2.0

ทีี่�มา: กองนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภ้มิภาค ปี 2563  
 แลัะแนัวโนั�มปี 2564
	 การวิเคำราะห้์แลัะจัดทัำาราย์งานัภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำ	 แบ่งเป็็นั	 6	 ภาคำ	 
ตามแผ่นัพัฒนัาภาคำในัช่วงแผ่นัพัฒนัาเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติ	ฉบับทีั�	12	โดย์มีราย์ลัะเอีย์ดดังนีั�

 1) ภาคเหนืัอ 
	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2563	 ห้ดตัวร้อย์ลัะ	 2.5	 เมื�อเทัีย์บกับป็ี	 2562	 โดย์สำาขาพืช 
ซ่�งเป็็นัสำาขาการผ่ลัิตห้ลัักห้ดตัวจากผ่ลัผ่ลัิตข้าวนัาป็รัง	 ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 แลัะอ้อย์โรงงานั	 ทีั�ลัดลัง	 
เนืั�องจากสำถ์านัการณ์ภัย์แล้ังแลัะป็ริมาณนัำ�าทีั�ไม่เพีย์งพอ	 สำำาห้รับสำาขาป็ศุสัำตว์ห้ดตัวจากผ่ลัผ่ลัิตไข่ไก่ 
แลัะไก่เนืั�อทีั�ลัดลัง	 สำาขาป็ระมงห้ดตัวจากป็ริมาณสำัตว์นัำ�าจืดทีั�ลัดลัง	 ทัั�งการเพาะเลีั�ย์งแลัะการจับจาก 
แห้ล่ังนัำ�าธรรมชาติ	 สำาขาบริการทัางการเกษตรห้ดตัวตามกิจกรรมการจ้างบริการในัด้านัการเพาะป็ลูัก 
แลัะเก็บเกี�ย์วข้าวนัาป็รัง	 ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 แลัะอ้อย์โรงงานัทีั�ลัดลัง	 ขณะทีั�สำาขาป่็าไม้ขย์าย์ตัวจาก 
การขย์าย์พื�นัทีั�ผ่ลิัตไม้มีค่ำาทัางเศรษฐกิจ	 สำำาห้รับแนัวโน้ัม 
เศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2564	 คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ู่ในัช่วง 
ร้อย์ลัะ	 0.5	 –	 1.5	 โดย์ทัุกสำาขาการผ่ลัิต	 ได้แก่	 สำาขาพืช	 
สำาขาป็ศุสัำตว์	 สำาขาป็ระมง	 สำาขาบริการทัางการเกษตร	 
แลัะสำาขาป่็าไม้มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว

 2) ภาคตะวันัออกเฉีัยงเหนืัอ 
	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2563	 ห้ดตัว 
ร้อย์ลัะ	 1.3	 เมื�อเทีัย์บกับปี็	 2562	 โดย์สำาขาพืชห้ดตัวจาก 
ผ่ลัผ่ลิัตอ้อย์โรงงานั	 ข้าวนัาป็รัง	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 แลัะข้าวโพด 
เลีั�ย์งสัำตวที์ั�ลัดลัง	สำาขาป็ระมงห้ดตวัจากป็รมิาณการจบัสัำตวน์ัำ�า 
ตามธรรมชาติแลัะการเพาะเลีั�ย์งป็ลัาในักระชังทีั�ลัดลัง	 สำาขา 
บริการทัางการเกษตรห้ดตัวจากการลัดพื�นัทีั�ป็ลูักข้าวนัาป็รัง 
แลัะอ้อย์โรงงานั	 ส่ำงผ่ลัให้้การจ้างบริการเตรีย์มดินัแลัะ 
การเก็บเกี�ย์วลัดลัง	สำาขาป่็าไมห้้ดตัวจากป็รมิาณไม้ย์คูำาลิัป็ตัสำ 
ทีั�นัำาไป็ผ่ลิัตกระดาษแลัะไม้แป็รรูป็ลัดลัง	 ส่ำวนัสำาขาป็ศุสัำตว์ 
ขย์าย์ตัวจากผ่ลัผ่ลิัตโคำเนืั�อ	 กระบือ	 ไก่เนืั�อ	 ไข่ไก่	 แลัะสุำกร	 
ทีั�เพิ�มข่�นั	 สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2564	 
คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ูใ่นัช่วงร้อย์ลัะ	1.5	–	2.5	 โดย์สำาขาพืช	 
สำาขาป็ศุสัำตว์	 แลัะสำาขาบริการทัางการเกษตร	 มีแนัวโนั้ม 
ขย์าย์ตัว	ขณะทีั�สำาขาป็ระมงแลัะสำาขาป่็าไม้มีแนัวโน้ัมห้ดตัว
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 3) ภาคกลัาง 
	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2563	ห้ดตัวร้อย์ลัะ	 
10.8	เมื�อเทีัย์บกับปี็	2562	เนืั�องจากสำาขาพชืทีั�ห้ดตัวเป็็นัห้ลััก	 
โดย์ผ่ลัผ่ลิัตพืชทีั�ลัดลัง	 ได้แก่	 ข้าว	 อ้อย์โรงงานั	 สัำบป็ะรด	 
แลัะมันัสำำาป็ะห้ลัังโรงงานั	 สำำาห้รับสำาขาป็ระมงห้ดตัวจาก 
ป็ริมาณผ่ลัผ่ลิัตกุ้งขาวแวนันัาไม	แลัะป็ลัานัำ�าจืด	ทีั�ลัดลัง	สำาขา 
บริการทัางการเกษตรห้ดตัวจากการลัดพื�นัทีั�เพาะป็ลัูกพืช 
ทีั�สำำาคัำญ่	อาทิั	ข้าว	อ้อย์โรงงานั	ทัำาให้้การจ้างบริการเตรีย์มดินั 
แลัะการเก็บเกี�ย์วลัดลัง	 สำาขาป็ศุสัำตว์ขย์าย์ตัวจากป็ริมาณ 
ผ่ลัผ่ลิัตไก่เนืั�อ	สุำกร	นัำ�านัมดิบ	ไข่ไก่	แลัะโคำเนืั�อ	ทีั�เพิ�มข่�นั	แลัะ 
สำาขาป่็าไม้ขย์าย์ตัวจากป็ริมาณไม้ย์างพาราทีั�เพิ�มข่�นัตามพื�นัทีั� 
ตัดโค่ำนัสำวนัย์างพาราเก่าเพื�อป็ลูักพืชทัดแทันั	สำำาห้รับแนัวโน้ัม 
เศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2564	 คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ู่ในัช่วง 
ร้อย์ลัะ	1.2	 –	 2.2	 โดย์สำาขาพืช	 สำาขาป็ศุสัำตว์	 สำาขาป็ระมง	 
สำาขาบริการทัางการเกษตร	 แลัะสำาขาป็่าไม้มีแนัวโนั้ม 
ขย์าย์ตัว

 4) ภาคตะวันัออก 
	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2563	 ขย์าย์ตัว 
ร้อย์ลัะ	1.1	 เมื�อเทีัย์บกับปี็	2562	โดย์สำาขาพืชขย์าย์ตัวจาก 
ผ่ลัผ่ลัติทุัเรีย์นัแลัะมงัคุำดทีั�เพิ�มข่�นั	สำาขาป็า่ไมข้ย์าย์ตัวจากการ 
ทีั�เกษตรกรตัดสิำนัใจโค่ำนัต้นัย์างพาราเพิ�มข่�นัเพื�อป็รับเป็ลีั�ย์นั 
ไป็ป็ลูักไม้ผ่ลัชนิัดอื�นั	 ขณะทีั�สำาขาป็ศุสัำตว์ห้ดตัวจากการป็รับ 
ลัดป็ริมาณการเลีั�ย์งสุำกร	 สำาขาป็ระมงห้ดตัวจากป็ริมาณ 
สัำตว์นัำ�าข่�นัท่ัาเทีัย์บเรือ	 กุ้งขาวแวนันัาไม	แลัะป็ลัานิัลัทีั�ลัดลัง	 
แลัะสำาขาบริการทัางการเกษตรห้ดตัวตามพื�นัทีั�เพาะป็ลัูก 
ข้าว	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 แลัะสำับป็ะรด	 ทีั�ลัดลัง	 ทัำาให้้การจ้าง 
บริการเตรีย์มดินัแลัะการเกบ็เกี�ย์วลัดลังด้วย์	สำำาห้รับแนัวโน้ัม 
เศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2564	 คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ู่ในัช่วง 
ร้อย์ลัะ	3.0	–	4.0	 โดย์สำาขาพืช	สำาขาป็ศุสัำตว์	สำาขาป็ระมง	 
แลัะสำาขาป่็าไม้มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว	 ขณะทีั�สำาขาบริการทัาง 
การเกษตรมีแนัวโน้ัมห้ดตัว
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สั่วนัวิเคราะห์แลัะประมาณ์การเศรษฐกิจการเกษตร
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6487-8

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

 5) ภาคใต� 
	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2563	 ขย์าย์ตัว 
ร้อย์ลัะ	0.2	เมื�อเทีัย์บกับปี็	2562	เป็็นัผ่ลัมาจากสำาขาป็ระมง 
แลัะสำาขาป็ศุสัำตว์ทีั�ขย์าย์ตัว	 โดย์สิำนัค้ำาทีั�มีผ่ลัผ่ลิัตเพิ�มข่�นั	 
ได้แก่	กุ้งเพาะเลีั�ย์ง	ไก่เนืั�อ	สำกุร	แลัะโคำเนืั�อ	สำำาห้รับสำาขาป็า่ไม้ 
ขย์าย์ตัวจากป็ริมาณไม้ย์างพาราทีั�เพิ�มข่�นัตามพื�นัทีั�ตัดโค่ำนั 
สำวนัย์างพาราเก่าเพื�อป็ลูักพืชทัดแทันั	 สำาขาพืชห้ดตัวจาก 
ผ่ลัผ่ลิัตพืชสำำาคัำญ่ทีั�ลัดลัง	ได้แก่	ย์างพารา	ป็าล์ัมนัำ�ามันั	มังคุำด	 
ลัองกอง	 แลัะเงาะ	 แลัะสำาขาบริการทัางการเกษตรห้ดตัว 
ตามพื�นัทีั�เพาะป็ลูักข้าวทีั�ลัดลัง	ทัำาให้้การจ้างบริการเตรีย์มดินั 
แลัะการเก็บเกี�ย์วลัดลัง	สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตร 
ปี็	 2564	 คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ู่ในัช่วงร้อย์ลัะ	 1.2	 -	 2.2	 
โดย์สำาขาพืช	 สำาขาป็ระมง	 สำาขาป็ศุสัำตว์	 สำาขาบริการทัาง 
การเกษตร	แลัะสำาขาป่็าไม้	มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว

 6) ภาคใต�ชายแดนั 
	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2563	 ห้ดตัวร้อย์ลัะ	 14.7	 เมื�อเทีัย์บกับปี็	 2562	 ซ่�งเป็็นัผ่ลั 
มาจากสำาขาพืชทีั�ห้ดตัวเป็็นัห้ลััก	 โดย์ย์างพารามีผ่ลัผ่ลัิตลัดลังมาก	 เนืั�องจากการระบาดของโรคำใบร่วง 
ย์างพารา	 สำำาห้รับสำาขาป็ระมงห้ดตัวจากป็ริมาณสำัตว์นัำ�าข่�นัท่ัาเทีัย์บเรือแลัะป็ริมาณกุ้งขาวแวนันัาไม	 
ทีั�ลัดลัง	 สำาขาป่็าไม้ห้ดตัวจากการทีั�เกษตรกรชะลัอการตัดโค่ำนัไม้ย์างพารา	 สำาขาป็ศุสัำตว์ขย์าย์ตัวจาก 
ป็ริมาณไก่เนืั�อแลัะสุำกรทีั�เพิ�มข่�นั	แลัะสำาขาบริการทัางการเกษตรขย์าย์ตัวตามพื�นัทีั�เพาะป็ลูักข้าวทีั�เพิ�มข่�นั	 
ทัำาให้้มีการจ้างบริการเตรีย์มดินัแลัะการเก็บเกี�ย์วเพิ�มข่�นั	 สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2564	 
คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ูใ่นัช่วง	1.9	-	2.9	โดย์สำาขาพืช	ป็ศุสัำตว์	ป็ระมง	แลัะบริการทัางการเกษตรมีแนัวโน้ัม 
ขย์าย์ตัว	ขณะทีั�สำาขาป่็าไม้มีแนัวโน้ัมห้ดตัว
	 ทัั�งนีั�	การวิเคำราะห์้แลัะป็ระมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำจะสำะท้ัอนัให้้เห็้นัถ่์ง 
ทิัศทัางการเติบโตของภาคำเกษตรในัแต่ลัะช่วงเวลัา	ซ่�งสำามารถ์ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการจัดทัำาแผ่นัพัฒนัา 
เพื�อขับเคำลืั�อนัเศรษฐกิจการเกษตรในัระดับภูมิภาคำได้อย์่างเห้มาะสำมต่อไป็
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การบริหารจัดการการผู้ลิัตสิันัค�าเกษตร 
ตามแผู้นัที�เกษตรเพื�อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) ของสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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	 กระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ได้็ด็ำาเนินการ 
ขับเคลื�อนนโยู่บายู่การบรหิารจัด็การการผ่ลติ่สินคา้ 
เกษต่รต่ามแผ่นที�เกษต่รเพื�อการบริหารจัด็การเชิิงรุก	 
(Agri-Map)	 อยู่�างต่�อเนื�อง	 เพื�อพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ด้็านการเกษต่รของประเทศไทยู่	 เนื�องจากในระยู่ะที�ผ่�านมาจนถึึงปัจจุบัน 
การผ่ลิต่สินค้าเกษต่รบางชินิด็ยัู่งไม�สอด็คล้องกับศักยู่ภูาพของทรัพยู่ากร 
และความต้่องการของต่ลาด็	 อาทิ	 มีการใช้ิประโยู่ชิน์ที�ดิ็นไม�เหมาะสมและผ่ลิต่ 
สินค้าไม�ต่รงต่ามความต่้องการของต่ลาด็	 ส�งผ่ลให้ประสิทธิิภูาพการผ่ลิต่ 
โด็ยู่เฉลี�ยู่อยู่่�ในระดั็บค�อนข้างต่ำ�า	ต้่นทุนการผ่ลิต่ส่ง	และในบางชิ�วงเวลาผ่ลผ่ลิต่ 
สินค้าเกษต่รมากเกินความต้่องการของต่ลาด็	 
ส�งผ่ลให้ราคาสินค้าเกษต่รต่กต่ำ�า	 ดั็งนั�น	 การใชิ้	 
Agri-Map	 ในการบริหารจัด็การการผ่ลิต่ทำาให้มี 
การใช้ิประโยู่ชิน์ที�ดิ็นอยู่�างมีประสิทธิิภูาพ	 สอด็คล้อง 
กับศักยู่ภูาพของพื�นที�	รวมทั�งส�งเสริมให้มีการบริหาร 
จัด็การสินค้าเกษต่รให้มีความสมด็ุลระหว�างอุปสงค์	 
(Demand)	อุปทาน	(Supply)	ทั�งนี� 
ต้่องอาศัยู่ข้อม่ลทั�งด้็านกายู่ภูาพ	 
ด้็านเศรษฐกิจ	 และความเชืิ�อมโยู่ง 
ของพื�นที�	 ชินิด็สินค้า	 เกษต่รกร	 
ผ้่่ประกอบการ/โรงงาน	และเจ้าหน้าที� 
ของภูาครัฐ	 ในการพัฒนาให้	 
Agri-Map	มีความสมบ่รณ์ยิู่�งขึ�น
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	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 จ่งได้ดำาเนิันัการศ่กษาข้อมูลัด้านัเศรษฐกิจการเกษตรของสำินัค้ำา 
เกษตรทีั�สำำาคัำญ่	 เพื�อใช้ในัการวางแผ่นัการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรให้้มีป็ระสิำทัธิภาพสำอดคำล้ัองกับคำวามต้องการ 
ของตลัาดตามห้ลัักตลัาดนัำาการผ่ลัิต	 ซ่�งเป็็นัการบูรณาการระห้ว่างห้นั่วย์งานัภาย์ใต้สัำงกัดของสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	ทัั�งห้น่ัวย์งานัส่ำวนักลัางแลัะภูมิภาคำ	โดย์มีการดำาเนิันัโคำรงการบริห้ารจัดการการผ่ลิัต 
สิำนัค้ำาเกษตรตามแผ่นัทีั�เกษตรเพื�อการบริห้ารจัดการเชิงรุก	 (Agri-Map)	 ตั�งแต่ปี็	 2560	 จนัถ่์งปั็จจุบันั	 
ซ่�งในัปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2563	ได้มีการศ่กษาวิเคำราะห์้ด้านัเศรษฐกิจการเกษตรของพืชทีั�สำำาคัำญ่	7	ชนิัด	 
ได้แก่	ข้าว	มันัสำำาป็ะห้ลััง	ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	สัำบป็ะรดโรงงานั	ย์างพารา	ป็าล์ัมนัำ�ามันั	มะพร้าว	แลัะสิำนัค้ำา 
ทัางเลัือกทีั�มีศักย์ภาพทัั�วป็ระเทัศ	 (ย์กเว้นักรุงเทัพมห้านัคำร	 แลัะ	 3	 จังห้วัดชาย์แดนัภาคำใต้)	 โดย์มี 
การคำาดการณ์คำวามต้องการสำินัค้ำาเกษตรเป็็นัราย์สำินัค้ำา	 เพื�อกำาห้นัดป็ริมาณการผ่ลัิตทีั�เห้มาะสำมให้้เกิด 
คำวามสำมดุลัของอุป็สำงค์ำแลัะอุป็ทัานั	ศ่กษาวิเคำราะห์้ต้นัทุันัแลัะผ่ลัตอบแทันัเป็รีย์บเทีัย์บระห้ว่างการผ่ลิัต 
ในัพื�นัทีั�เห้มาะสำม	 (S1/S2)	 กับพื�นัทีั�ไม่เห้มาะสำม	 (S3/N)	 ศ่กษาวิเคำราะห์้อุป็สำงค์ำ	 อุป็ทัานั	แลัะวิถี์ตลัาด	 
รวมทัั�งจัดเวทีัรับฟัื้งคำวามคิำดเห็้นั	 (Focus	 Group)	 เพื�อแลักเป็ลีั�ย์นัข้อมูลั	 แลัะสำร้างการมีส่ำวนัร่วมกับ 
ผู้่ทีั�เกี�ย์วข้องในัทัุกภาคำสำ่วนั	 เพื�อให้้ได้ข้อเสำนัอแนัะเชิงนัโย์บาย์	 มาตรการ	 แลัะแนัวทัางทีั�เห้มาะสำม 
ในัการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	โดย์มีราย์ลัะเอีย์ด	ดังนีั�

  การบริหารจัดการสิันัค�าเกษตรที�สัำาคัญในัพื�นัที�เหมาะสัม  
 (S1/S2) 
	 คำวรมุ่งเน้ันัการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต	 ลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีนัวัตกรรม	 ส่ำงเสำริม 
การใช้สำารชีวภัณฑ์์	 ย์กระดับการผ่ลัิตสู่ำมาตรฐานั	 รวมกลุ่ัมแป็รรูป็สู่ำธุรกิจเกษตร	 สำร้างตราสำินัค้ำา	 
แลัะส่ำงเสำริมสำินัค้ำาอัตลัักษณ์	 พัฒนัาแห้ลั่งทั่องเทีั�ย์วเชิงนัิเวศน์ัเกษตรเชื�อมโย์งวิถี์ชีวิตภูมิปั็ญ่ญ่าทั้องถิ์�นั	 
ถ่์าย์ทัอดองค์ำคำวามรู้ด้านัการผ่ลิัตเน้ันัอนุัรักษ์ดินั/นัำ�า	 แลัะการเป็็นัมิตรต่อสิำ�งแวดล้ัอม	 วางแผ่นัการผ่ลิัต 
โดย์ใช้ห้ลัักตลัาดนัำาการผ่ลิัต	 พัฒนัาสำถ์าบันัเกษตรกรให้้เข้มแข็งแลัะสำนัับสำนุันัสิำนัเชื�อดอกเบี�ย์ตำ�า 
ในัการพัฒนัาโคำรงสำรา้งพื�นัฐานัการผ่ลัติแลัะการตลัาด	รวมทัั�งสำรา้งตลัาดเฉพาะสำนิัค้ำามาตรฐานัป็ลัอดภยั์ 
แลัะย์กระดับระดับราคำาให้้แตกต่างจากสิำนัค้ำาทัั�วไป็
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  การบริหารจัดการสิันัค�าเกษตรที�สัำาคัญในัพื�นัที�ไม่เหมาะสัม  
 (S3/N)

 1) กลุ่ัมที�ไม่ต�องการปรับเปลีั�ยนักิจกรรมการผู้ลิัต 
	 	 คำวรเน้ันัการส่ำงเสำริมให้้เกษตรกรผ่ลิัตเพื�อการบริโภคำเป็็นัห้ลััก	 แลัะคำวรสำนัับสำนุันั 
ด้านัการพัฒนัาแลัะป็รับป็รุงคุำณภาพดินั	 เช่นั	 ตรวจวิเคำราะห์้ดินัราย์แป็ลัง	 ส่ำงเสำริมการใช้สำารป็รับป็รุง 
บำารุงดินัทีั�มีคุำณสำมบัติเห้มาะสำม	 ส่ำงเสำริมการป็ลูักพืชตระกูลัถั์�ว	 ถ่์าย์ทัอดองค์ำคำวามรู้การจัดการฟื้าร์มทีั�ดี	 
รวมทัั�งพัฒนัาโคำรงสำร้างพื�นัฐานั	เช่นั	ธนัาคำารนัำ�าใต้ดินั	แลัะบ่อบาดาลั	เพื�อเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต

 2) กลุ่ัมเกษตรกรที�ต�องการปรับเปลีั�ยนัเป็นัสิันัค�าทางเลืัอก  
  (Future Crop) 
	 	 คำวรส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันัข้อมูลัเชิงวิชาการด้านัการผ่ลิัตทีั�เกี�ย์วกับสิำนัค้ำาทัางเลืัอก	สำนัับสำนุันั 
แห้ล่ังเงินัทุันัดอกเบี�ย์ตำ�าเพื�อป็รับป็รุงโคำรงสำร้างพื�นัฐานั	แลัะปั็จจัย์การผ่ลิัต	เช่นั	เมล็ัดพันัธ์ุ	ปุ็�ย์	ย์า	รวมทัั�ง 
จัดห้าตลัาดรับซื�อผ่ลัผ่ลิัตทีั�แน่ันัอนั	 แลัะป็ระกันัราคำารับซื�อผ่ลัผ่ลัิตสิำนัค้ำาเกษตรทัางเลัือกให้้อย์ู่ในัระดับ 
ทีั�เห้มาะสำม	แลัะคุ้ำมค่ำาเชิงเศรษฐกิจ	
  สําหรับเกษตรกรทีี่�ต้องฺการปรับเปลี�ยนํเป็นํสินํคฺ้าที่างฺเล่อก	 คำวรมีการพิจารณาร่วมกับ 
ปั็จจัย์ห้ลัาย์ด้านั	 เช่นั	 เป็็นัสิำนัค้ำาเกษตรทีั�ให้้ผ่ลัตอบแทันัสูำงกว่าสิำนัค้ำาเดิม	 มีคำวามเห้มาะสำมทัางกาย์ภาพ 
/ภูมิศาสำตร์	 มีโอกาสำทัางการตลัาด/ไม่มีปั็ญ่ห้าทัางการตลัาดในัภาพรวม	 สำอดคำล้ัองกับภูมิสัำงคำม	 
แลัะวิถี์ชีวิต	 รวมทัั�งมีคำวามสำอดคำล้ัองกับนัโย์บาย์รัฐบาลัแลัะแผ่นัพัฒนัาระดับพื�นัทีั�	 โดย์มีชนิัดสิำนัค้ำา 
ทัางเลืัอกของจังห้วัดต่าง	ๆ	ดังนีั�
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แผู้นัที�สิันัค�าทางเลืัอก 
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ส่ัวนันัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตรพื�นัที�เศรษฐกิจเฉัพาะ
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6674

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

 การติดตามแลัะประเมินัผู้ลัโครงการบริหารจัดการการผู้ลิัต 
 สิันัค�าเกษตรตามแผู้นัที�เกษตรเพื�อการบริหารจัดการเชิงรุก  
 (Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์ 
	 	 พบว่า	โดย์ภาพรวมห้น่ัวย์งานัในัพื�นัทีั�มีการใช้ป็ระโย์ชน์ั	Agri-Map	ในัการวางแผ่นัการทัำางานั	 
โดย์เฉพาะอย่์างย์ิ�งในัเรื�องข้อมูลัพื�นัฐานัของเกษตรกร	พื�นัทีั�เพาะป็ลูัก	แลัะข้อมูลัด้านัอื�นั	เกษตรกรทีั�เข้าร่วม 
โคำรงการได้รับทัราบข้อมูลั	 แลัะมีคำวามเข้าใจข่าวสำารโคำรงการ	 สำ่งผ่ลัให้้ร้อย์ลัะ	 78	 มีการป็รับเป็ลีั�ย์นั 
การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	 จากเดิมทีั�ผ่ลิัตสิำนัค้ำาทีั�ไม่เห้มาะสำมไป็ผ่ลิัตสิำนัค้ำาทีั�เห้มาะสำม	 อาทิั	 การเป็ลีั�ย์นัจาก 
ป็ลูักข้าวไป็เป็็นัการทัำาป็ระมง	ป็ศุสัำตว์	แลัะการป็ลูักพืชอื�นั	ห้รือทัำาเกษตรผ่สำมผ่สำานั	ตามคำวามเห้มาะสำม 
ของพื�นัทีั�	 โดย์เกษตรกรทีั�ป็รับเป็ลีั�ย์นัการผ่ลิัต	 แลัะได้รับผ่ลัผ่ลิัตแล้ัวส่ำวนัให้ญ่่มีผ่ลัตอบแทันัสุำทัธิเพิ�มข่�นั 
จากเดิมมากกว่าร้อย์ลัะ	38	แลัะโดย์ภาพรวมเกษตรกรมีคำวามพ่งพอใจกับการดำาเนิันังานัโคำรงการ	
	 ทัั�งนีั�	ผ่ลัการศ่กษาแนัวทัางบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตร 
ทีั�สำำาคัำญ่ภาย์ใต้โคำรงการบริห้ารจัดการการผ่ลัิตสิำนัค้ำาเกษตร 
ตามแผ่นัทีั�เกษตรเพื�อการบริห้ารจัดการเชิงรุก	 (Agri-Map)	 
ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 แลัะเกษตรกรได้นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	 
เช่นั	 นัำาไป็ใช้ในัการบริห้ารจัดการสำินัค้ำาในัช่วงสิำนัค้ำาจะ 
ออกสู่ำตลัาด	 การวางแผ่นัขย์าย์พื�นัทีั�ป็ลูักให้้เพีย์งพอต่อ 
ป็ริมาณคำวามต้องการของตลัาด	 ใช้เป็็นัข้อมูลัอ้างอิงเพื�อ 
ส่ำงเสำริมเป็็นัสิำนัค้ำาสิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์	 (Geographical	 
Indication	 :	 GI)	 นัำาไป็ป็ระกอบการจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาด้านั 
การเกษตร	แลัะใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการพิจารณาสำนัับสำนุันั 
งบป็ระมาณในัการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรผู้่ผ่ลิัต	โดย์เฉพาะสิำนัค้ำา 
ทีั�มีคำวามต้องการของตลัาดสูำง	รวมทัั�งเกษตรกรนัำาข้อมูลัด้านั 
เศรษฐกิจการเกษตรของสิำนัค้ำาเกษตรสำำาคัำญ่แลัะสิำนัค้ำา 
ทัางเลืัอกไป็พิจารณาเพื�อป็รับลัดค่ำาใช้จ่าย์ในับางกิจกรรม 
การผ่ลิัตแลัะวางแผ่นัการผ่ลิัต

91

รายงานประจำำาปี 2563

สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



แนัวทางการพัฒนัาสิันัค�าเกษตร 
ที�ได�รับการรับรองสิั�งบ่งชี�ทางภ้มิศาสัตร์

92

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



	 ภูายู่ใต่ยุู้่ทธิศาสต่รช์ิาต่	ิ20	ป	ี(พ.ศ.	2561	–	2580)	 
ด้็านการสร้างความสามารถึในการแข�งขัน	และแผ่นแม�บท 
ภูายู่ใต้่ยุู่ทธิศาสต่ร์ชิาติ่	ประเด็็นการเกษต่ร	ได้็ให้ความสำาคัญ 
กับการยู่กระดั็บการผ่ลิต่ให้เข้าส่�คุณภูาพมาต่รฐานความปลอด็ภูยัู่	 
การใช้ิประโยู่ชิน์จากความโด็ด็เด็�นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษต่ร	รวมถึึง 
ความหลากหลายู่ทางชีิวภูาพในแต่�ละพื�นที�	 การพัฒนาสินค้าเกษต่รและ 
การแปรร่ปสินค้าเกษต่รเพื�อเพิ�มม่ลค�าและสร้างคุณค�าให้กับสินค้าเกษต่ร	 
โด็ยู่มี	 6	 แผ่นยู่�อยู่	 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา	 ซึึ่�งประเด็็นแผ่นยู่�อยู่เกษต่ร 
อัต่ลักษณ์พื�นถิึ�น	 เป็น	 1	 ใน	 6	 แผ่นยู่�อยู่ที�มุ�งเน้นแนวทางการพัฒนาประเทศ 
เพื�อส�งเสริมและพัฒนาผ่ลิต่ภัูณฑ์์เกษต่รอัต่ลักษณ์พื�นถิึ�น	 ส�งเสริมการพัฒนา 
และยู่กระดั็บความสามารถึของเกษต่รกรและชุิมชิน	 และการสร้างหรือนำาเสนอ 
เกี�ยู่วกับแหล�งกำาเนิด็ของสินค้าอัต่ลักษณ์แต่�ละท้องถิึ�น	 โด็ยู่การยู่กระดั็บ 
ศักยู่ภูาพการผ่ลิต่เพื�อเพิ�มม่ลค�าผ่ลผ่ลิต่	 ซึึ่�งเชืิ�อมโยู่งการขับเคลื�อนภูายู่ใต้่ 
แผ่นปฏิิบัติ่ราชิการกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์	ระยู่ะ	3	ป	ี(พ.ศ.	2563	-	2565)
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	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ได้ตระห้นัักถ่์งคำวามสำำาคัำญ่ของเกษตรอัตลัักษณ์พื�นัถิ์�นั	มีการพัฒนัา 
โดย์นัำาเอาลัักษณะเฉพาะในัแห้ล่ังภูมิศาสำตร์ผ่สำานัเข้ากับภูมิปั็ญ่ญ่าท้ัองถิ์�นัมาใช้ป็ระโย์ชน์ัในัการผ่ลิัต 
สิำนัค้ำา	สำร้างคำวามแตกต่าง	เพิ�มมูลัค่ำาแลัะราย์ได้แก่ชุมชนัด้วย์สิำนัค้ำาสิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์	(Geographical	 
Indication	:	GI)	แลัะรว่มบูรณาการกบัห้นัว่ย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องดำาเนิันัการห้นันุัสิำนัค้ำาเกษตร	GI	ให้้ได้รับการ 
คุ้ำมคำรองทัางกฎห้มาย์	 ทัั�งนีั�	 ป็ระเทัศไทัย์มีการออกพระราชบัญ่ญั่ติคุ้ำมคำรองสิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์ตั�งแต่	 
พ.ศ.	 2546	 สิำนัค้ำา	 GI	 จ่งจัดเป็็นัทัรัพย์์สิำนัทัางปั็ญ่ญ่าป็ระเภทัห้น่ั�งทีั�มีการคุ้ำมคำรองชื�อสิำนัค้ำาให้้เป็็นั 
สิำทัธิ�เฉพาะของชุมชนั	ปั็จจุบันัมีการข่�นัทัะเบีย์นัแล้ัว	130	ราย์การ	เป็็นัสิำนัค้ำาจากภาคำการเกษตร	115	ราย์การ	 
สิำนัค้ำาหั้ตถ์กรรม	15	ราย์การ	กระจาย์ทัั�วทุักภูมิภาคำ	โดย์ในัปี็	พ.ศ.	2560	-	2561	เป็็นัสิำนัค้ำาทีั�ช่วย์สำร้าง 
โอกาสำทัางการตลัาด	สำร้างอาชีพ	สำร้างราย์ได้ให้้แก่เกษตรกร	วิสำาห้กิจชุมชนั	แลัะผู้่ป็ระกอบการท้ัองถิ์�นั 
กว่า	380	ล้ัานับาทั	แลัะสำร้างมูลัค่ำาทัางการตลัาดสูำงกว่า	4,000	ล้ัานับาทั	
	 อย์่างไรก็ตามแม้ว่าสิำนัคำ้า	 GI	 จะสำร้างมูลัคำ่าเพิ�มสูำง	 แต่ย์ังคำงป็ระสำบปั็ญ่ห้าทัั�งจากภาย์ในั 
แลัะภาย์นัอกชุมชนั	 	 ปั็ญ่ห้าภาย์ในัชุมชนั	อาทิั	 มีผู้่แป็รรูป็ขอข่�นัทัะเบีย์นัน้ัอย์	แห้ล่ังผ่ลิัตชุมชนัเจ้าของ 
สิำนัค้ำาขาดการรบัรู้คุำณคำา่ของอตัลัักษณแ์ลัะคำณุสำมบติัพิเศษเฉพาะพื�นัทีั�เพื�อนัำามาใช้ป็ระโย์ชน์ัในัเชิงพาณชิย์์	 
ปั็ญ่ห้าภาย์นัอกชุมชนั	 อาทิั	 ข้อมูลัคำวามต้องการตลัาดสิำนัค้ำาป็ระเภทันีั�มีน้ัอย์	 รูป็ลัักษณ์ของสิำนัค้ำา 
ลัอกเลัีย์นัแบบได้ง่าย์	 แลัะการเชื�อมโย์งข้อมูลั	 Big	 Data	 ระดับจังห้วัด/ภูมิภาคำ/ป็ระเทัศ	 เพื�อใช้ในัการ 
บริห้ารจัดการทัั�งระบบมีน้ัอย์	เป็็นัต้นั
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรจ่งได้ทัำาการศ่กษาแนัวทัางการพัฒนัาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�ได้รับ 
การรับรองสิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์เพื�อใช้เป็็นัข้อมูลัทีั�มีป็ระโย์ชน์ัต่อห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	 เอกชนั	 เกษตรกร	 
รวมถ่์งการขย์าย์ผ่ลัเป็็นัต้นัแบบสู่ำสิำนัค้ำาให้ม่ทีั�มีศักย์ภาพ	วัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อศ่กษาห่้วงโซ่คุำณค่ำาแลัะแนัวทัาง 
การพัฒนัาสิำนัค้ำาเกษตร	 GI	 จำานัวนั	 12	 สิำนัค้ำา	 ได้แก่	 	 1)	 ข้าวห้อมมะลิัทุ่ังกุลัาร้องไห้้	 (จ.ร้อย์เอ็ด)	 
2)	ข้าวสัำงข์ห้ย์ดเมืองพัทัลุัง	3)	กาแฟื้ดงมะไฟื้	(จ.นัคำรราชสีำมา)	4)	สัำบป็ะรดบ้านัคำา	(จ.ราชบุรี)	5)	ทุัเรีย์นันันัท์ั	 
6)	ทุัเรีย์นัป็ราจีนั	7)	ทุัเรีย์นัห้ลังลัับแลัอุตรดิตถ์์	8)	ลัำาไย์เนืั�อสีำทัองลัำาพูนั	9)	ส้ำมโอทัับทิัมสำย์ามป็ากพนััง	 
10)	 ป็ลัาแรดลุ่ัมนัำ�าสำะแกกรังอุทััย์ธานีั	 11)	 เนืั�อโคำขุนัโพนัย์างคำำา	 (จ.สำกลันัคำร	 นัคำรพนัม	 แลัะบ่งกาฬ)	 
แลัะ		12)	เส้ำนัไห้มไทัย์พื�นับ้านัอีสำานั	(จ.ศรีษะเกษ	แลัะอำานัาจเจริญ่)	
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 โดยผู้ลัการศึกษาที�ได�ทำาการวิเคราะห์ ประมวลัผู้ลั แลัะสัรุปเป็นั
แนัวทางในัการพัฒนัาสิันัค�าได�รับการรับรองสิั�งบ่งชี�ทางภ้มิศาสัตร์ 
มีดังต่อไปนีั�

 1. ข�าวหอมมะลิัทุ่งกุลัาร�องไห� (จ.ร�อยเอ็ด)
	 	 แนัวทัางในัการพัฒนัาสำินัค้ำา	 ได้แก่	 เผ่ย์แพร่/ 
ป็ระชาสัำมพันัธ์ให้้เกดิการตระห้นัักรู้ถ่์งคุำณค่ำาแลัะคำวามสำำาคัำญ่ 
ของข้าวห้อมมะลิั	GI	ส่ำงเสำริมการใช้เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรม 
ในักระบวนัการผ่ลัิตเพื�อลัดต้นัทุันัแลัะเพิ�มป็ระสำิทัธิภาพการผ่ลัิต 
แก่กลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจชุมชนั	 พัฒนัาองค์ำคำวามรู้ให้้กับ 
กลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจชุมชนัผู้่ผ่ลิัตข้าวห้อมมะลิั	GI	ให้้คำรบ 
วงจรของสิำนัค้ำา	ตั�งแต่ต้นันัำ�า	กลัางนัำ�า	แลัะป็ลัาย์นัำ�า	แลัะพัฒนัา 
องค์ำคำวามรู้	การบรหิ้ารจดัการดา้นัการตลัาดแกก่ลุ่ัมเกษตรกร/ 
วิสำาห้กิจชุมชนัในัการเพิ�มช่องทัางในัการจำาห้น่ัาย์

 2. ข�าวสัังข์หยดเมืองพัทลุัง
	 	 ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนัุนัการผ่ลัิตผ่ลิัตภัณฑ์์เพื�อสุำขภาพจากข้าวสัำงข์ห้ย์ดเมืองพัทัลุัง	 ส่ำงเสำริม 
แลัะสำนัับสำนุันัการแป็รรูป็ผ่ลิัตภัณฑ์์จากข้าวสัำงข์ห้ย์ดเมืองพัทัลุังเพื�อเป็็นัการเพิ�มมูลัค่ำา	 ส่ำงเสำริม 
แลัะสำนัับสำนุันัปั็จจัย์การผ่ลิัตพื�นัฐานัเพื�อให้้ได้ผ่ลัผ่ลิัตแลัะมูลัค่ำาสิำนัค้ำาเพิ�ม	 ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันัการทัำา 
การเกษตรแบบป็ระณีต	 การใช้เทัคำโนัโลัยี์การผ่ลิัต/การแป็รรูป็	 พัฒนัาโรงสีำข้าวให้้ได้มาตรฐานั	 GMP	 
เพื�อรองรับการขย์าย์ฐานัลูักค้ำาไป็สู่ำตลัาดเฉพาะกลุ่ัม	(Niche	Market)	ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันัเกษตรกรรุ่นัให้ม่ 
เพื�อสืำบทัอดทัาย์าทัด้านัการเกษตร	 สำนัับสำนัุนัเงินัทุันัดอกเบี�ย์ตำ�าให้้กลุ่ัมเกษตรกรทีั�ขาดแคำลันัให้้สำามารถ์ 
ดำาเนิันัการต่อไป็ได้	เพิ�มพื�นัทีั�/ป็รับเป็ลีั�ย์นัการป็ลูักข้าวสัำงข์ห้ย์ดเมืองพัทัลุังเป็็นัข้าวอินัทัรีย์์	การทัำาธุรกิจ 
การท่ัองเทีั�ย์วเชิงเกษตร	 แลัะสำ่งเสำริมการจำาห้นั่าย์ผ่่านั	 Social	media	 เพื�อเพิ�มช่องทัางการจำาห้นั่าย์/ 
การส่ำงออก	

 3.  กาแฟื้ดงมะไฟื้ (จ.นัครราชสีัมา) 
	 	 ส่ำงเสำริมการผ่ลิัตแบบอินัทัรีย์์	 พัฒนัาระบบการตรวจสำอบ 
ย์อ้นักลัับเพื�อสำรา้งคำวามมั�นัใจแกผู้่่บริโภคำ	สำรา้งการรบัรู้คุำณสำมบติัเฉพาะ 
ของกาแฟื้ดงมะไฟื้ทีั�มีคำาเฟื้อีนัตำ�ากว่าร้อย์ลัะ	1	ตามธรรมชาติ	วิจัย์แลัะ 
พัฒนัาต่อย์อดผ่ลิัตภัณฑ์์ร่วมกับสิำนัค้ำา	 GI	 อื�นัเพื�อพัฒนัาเป็็นัผ่ลิัตภัณฑ์์ 
แป็รรูป็ชนัิดให้ม่	 สำร้างคำวามแตกต่างแลัะเพิ�มมูลัค่ำาให้้กับสำินัค้ำา	 ศ่กษา 
คำวามต้องการของสิำนัค้ำา	GI	ของผู้่บริโภคำทัั�งในัป็ระเทัศแลัะต่างป็ระเทัศ 
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แลัะเชื�อมโย์งข้อมูลัสู่ำชุมชนั	ฝึกอบรมพัฒนัาคำวามรู้แก่กลุ่ัมเกษตรกร/ 
วิสำาห้กจิชมุชนัเพื�อให้้สำามารถ์ชว่ย์เห้ลัอืตนัเองไดอ้ย์า่งแทัจ้รงิ	ส่ำงเสำรมิ 
ให้้ทัำาการตลัาดแลัะจำาห้น่ัาย์	ทัำาการป็ระชาสัำมพันัธ์ผ่่านัช่องทัางของ 
ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐทีั�เกี�ย์วข้อง	 สำร้างแลันัมาร์คำห้รือจุดป็ระชาสำัมพันัธ์ 
ให้้ผู้่บริโภคำได้รู้จักผ่ลิัตภัณฑ์์มากข่�นั

 4. สัับปะรดบ�านัคา (จ.ราชบุรี) 
	 	 ป็ระชาสัำมพันัธ์สิำนัค้ำาเน้ันัสำร้างการรับรู้คุำณค่ำาอัตลัักษณ์ 
ของสัำบป็ะรดบ้านัคำาทีั�มีคำวามห้วานักรอบรสำชาติดี	 มีคำวามโดดเด่นั	 
แตกต่างจากแห้ล่ังผ่ลิัตอื�นั	สำนัับสำนุันัการใช้นัวัตกรรมแลัะเทัคำโนัโลัยี์ให้ม่ๆ	 
พัฒนัาป็ระสิำทัธิภาพในัทุักขั�นัตอนัการผ่ลิัตเพื�อสำร้างคุำณค่ำา	ของสิำนัค้ำา 
ให้้เป็็นัทีั�ย์อมรับของผู้่บริโภคำ	 ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันั	 การรวมกลุ่ัม 
เกษตรกรเพื�อสำร้างคำวามเข้มแข็ง	 ส่ำงเสำริมให้้กลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจ 
ชุมชนัเพิ�มช่องทัางการจำาห้น่ัาย์สิำนัค้ำาผ่่านัตลัาดออนัไลัน์ัโดย์ภาคำรัฐ 
ห้รือห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องให้้คำวามรู้ในัการทัำาการตลัาดออนัไลัน์ั	 ศ่กษา 
คำวามต้องการของสิำนัค้ำา	GI	แลัะเชื�อมโย์งข้อมูลัสู่ำชุมชนัเพื�อใช้ในัการ 
ส่ำงเสำรมิการผ่ลัติแลัะวางแผ่นัการผ่ลัติให้้ตรงคำวามตอ้งการของตลัาด	

 5. ทุเรียนันันัท์ 
	 	 สำร้างการรบัรู้เรื�องเรื�องสิำนัค้ำา	GI	สำร้างแนัวทัางการพฒันัา 
สิำนัค้ำา	 GI	 โดย์การอบรมให้้คำวามรู้เรื�องการทัำามาตรฐานัสิำนัค้ำา	 GI	 
ใช้กลัไก	 AIC	 ของจังห้วัดนันัทับุรีเพื�อช่วย์วิจัย์แลัะพัฒนัาอุป็กรณ์ 
ในัการลัดแลัะป้็องกันัปั็ญ่ห้าผ่ลักระทับจากนัำ�าเค็ำม	 รักษาพื�นัทีั�ป็ลูัก 
ทุัเรีย์นันันัท์ั	 รักษามาตรฐานัการผ่ลิัตแลัะการรับป็ระกันัคุำณภาพ 
โดย์สำร้างทีัมงานัทีั�มีคำวามเชี�ย์วชาญ่รับจ้างดูแลัสำวนัทุัเรีย์นัในัพื�นัทีั� 
เพื�อช่วย์ลัดปั็ญ่ห้าด้านัแรงงานัแลัะชะลัอการขาย์ทีั�ดินัเกษตรกรรม	 
สำร้างแนัวทัางการพัฒนัา	 ป็ระชาสัำมพันัธ์แลัะส่ำงเสำริมการตลัาดโดย์ 
ร่วมมือกับห้น่ัวย์งานัทีั�จัดทััวร์ท่ัองเทีั�ย์ว	 สำร้างแห้ล่ังท่ัองเทีั�ย์วแลัะ 
ศูนัย์เ์รีย์นัรู้เชิงเกษตรโดย์คำวามร่วมมือของชุมชนักับห้น่ัวย์งานัในัพื�นัทีั�	

 6. ทุเรียนัปราจีนั 
	 	 เร่งป็ระชาสัำมพันัธ์ให้้เกษตรกรเห็้นัคำวามสำำาคัำญ่การใช้ 
ตราสัำญ่ลัักษณ์สิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์เพื�อเพิ�มมูลัค่ำาผ่ลัผ่ลิัตแลัะ 
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เพื�อป็ระชาสำัมพันัธ์ผ่ลัผ่ลัิตให้้เป็็นัทีั�รู้จักมากข่�นั	 พัฒนัาระบบการ 
ป็ระชาสำัมพันัธ์ในัการเผ่ย์แพร่ผ่่านัสืำ�อต่างๆ	 พัฒนัาระบบการตรวจ 
สำอบย์้อนักลัับตั�งแต่ผ่ลิัตจนัถ่์งจำาห้น่ัาย์	 ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนัุนัองคำ์ 
คำวามรู้เทัคำโนัโลัยี์แลัะนัวัตกรรมเพื�อลัดต้นัทุันัแลัะเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพ	 
สำนัับสำนุันัโคำรงสำร้างพื�นัฐานัทัางการเกษตรให้้ทัั�วถ่์งพื�นัทีั�ป็ลูัก	 
พัฒนัาการรวมกลุ่ัมเกษตรกรให้้เข้มแข็ง	จัดระบบฐานัข้อมูลัสิำนัค้ำา	GI	 
ตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานัเพื�อพัฒนัาสิำนัค้ำา	GI	ได้คำรบวงจร	ส่ำงเสำริมให้้จัดตั�ง 
แห้ล่ังจำาห้น่ัาย์สิำนัค้ำา	 GI	 ในัพื�นัทีั� เพื�อกระตุ้นัให้้มีจุดซื�อ-ขาย์ 
ในัพื�นัทีั�แห้ล่ังผ่ลิัตโดย์ตรงเพื�อลัดปั็ญ่ห้าการป็ลัอมแป็ลัง	 แลัะเป็็นั 
แห้ล่ังท่ัองเทีั�ย์วเชิงเกษตร

 7. ทุเรียนัหลังลัับแลัอุตรดิตถ์ 
	 	 กำาห้นัดมาตรฐานัแลัะแนัวทัางพัฒนัาคำุณภาพสิำนัค้ำา	 GI	 
แนัวทัางการพัฒนัาตลัาดสิำนัค้ำาเกษตรอัตลัักษณ์อย่์างต่อเนืั�อง 
เพื�อการผ่ลิัตสิำนัค้ำา	 GI	 อย์่างมีคุำณภาพภาย์ใต้สำภาพภูมิอากาศ 
ทีั�เป็ลีั�ย์นัแป็ลัง	สำนัับสำนุันัปั็จจัย์พื�นัฐานัทัางการเกษตร	พัฒนัานัวัตกรรม 
เพื�อการเก็บเกี�ย์วในัพื�นัทีั�สูำง	ส่ำงเสำริมนัวัตกรรมการสัำ�งจองสิำนัค้ำาล่ัวงห้น้ัา	 
สำร้างระบบการเรีย์นัรู้แลัะพัฒนัาองคำ์คำวามรู้ในัการขับเคำลืั�อนัเพื�อ 
ย์กระดับมูลัค่ำาสำินัค้ำา	 สำ่งเสำริมการสำร้างชุมชนัสำินัค้ำา	 GI	 ในัพื�นัทีั�	 
เชื�อมโย์งเคำรือข่าย์พันัธมิตรสิำนัค้ำา	 GI	 ทุักระดับ	 สำนัับสำนุันัการผ่ลิัต 
ด้วย์การเป็็นัเส้ำนัทัางท่ัองเทีั�ย์วเชิงเกษตรอตัลัักษณ	์การจดั	Road	Show	 
เสำริมสำร้างคำวามเข้มแข็งให้้กับกลุ่ัมเกษตรกรโดย์สำนัับสำนัุนัการตลัาด 
แลัะเพิ�มช่องทัางการจัดจำาห้น่ัาย์สิำนัค้ำาอัตลัักษณ์ในัจังห้วัด	

 8. ลัำาไยเนืั�อสีัทองลัำาพ้นั 
	 	 ส่ำงเสำริมให้้มีการตรวจรับรองแลัะข่�นัทัะเบีย์นั	 GAP	 แก่ 
เกษตรกรผู้่ป็ลูักลัำาไย์ให้้คำรอบคำลุัมพื�นัทีั�จังห้วัดลัำาพูนั	 ส่ำงเสำริมให้้ 
กลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจชุมชนัทีั�ผ่ลิัตลัำาไย์อบแห้้งเนืั�อสีำทัองในัพื�นัทีั� 
ตระห้นัักแลัะรับรู้คุำณคำ่าของสำินัค้ำา	 GI	 สำ่งเสำริมการใช้เทัคำโนัโลัย์ี 
นัวัตกรรมเพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตแลัะเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตแก่ 
เกษตรกร/วิสำาห้กิจชุมชนั	พัฒนัากระบวนัการตรวจสำอบย้์อนักลัับให้้ 
คำรอบคำลุัมถ่์งสำวนัลัำาไย์เพื�อสำร้างคำวามมั�นัใจให้้แก่ผู้่บริโภคำ	พัฒนัาการ 
รวมกลุ่ัมให้้เข้มแข็งเพื�อการแป็รรูป็	จัดทัำาฐานัข้อมูลัให้้เกิดการเชื�อมโย์ง 
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เคำรือข่าย์ระห้วา่งผู้่ป็ลูักลัำาไย์แลัะผู้่แป็รรปู็เพื�อป็ระโย์ชน์ัในัการห้าคู่ำคำา้	สำง่เสำริมการป็ระชาสำมัพันัธ์การสำรา้ง
คุำณค่ำาให้้ผ่ลิัตภัณฑ์์อย์่างต่อเนืั�อง	 แสำวงห้ากลุ่ัมลูักค้ำา/ตลัาดให้ม่ทีั�มีศักย์ภาพสูำง	 เช่นั	 ตลัาดต่างป็ระเทัศ	
แลัะ	Niche	Market	ฝึกอบรมให้้คำวามรู้ด้านัการตลัาด	แลัะขย์าย์ตลัาดในัแห้ล่ังท่ัองเทีั�ย์ว	

 9. สั�มโอทับทิมสัยามปากพนััง 
	 	 ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันัให้้เกษตรกรข่�นัทัะเบีย์นัส้ำมโอทัับทิัมสำย์ามให้้เป็็นัสิำนัค้ำาทีั�ได้รับการรับรอง 
สิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์ให้้มากข่�นั	 พัฒนัาแลัะป็รับป็รุงระบบชลัป็ระทัานัให้้มีนัำ�าใช้เพื�อการเกษตรต่อเนืั�อง 
ตลัอดทัั�งป็ีแลัะป็้องกันันัำ�าเคำ็มไห้ลัเข้าพื�นัทีั�	 ส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนัุนัการใช้เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรม 
เพื�อย์กระดับคุำณภาพมาตรฐานัแลัะช่วย์ลัดต้นัทุันัค่ำาขนัส่ำง	 ส่ำงเสำริมการรวมกลุ่ัมของเกษตรกรให้้มี 
คำวามเข้มแข็ง	 สำร้างเคำรือข่าย์ข้อมูลัคำวามรู้	 สำนัับสำนุันัการจัดตั�งโรงคัำดบรรจุผ่ลัไม้	 ทัั�งเป็ลืัอกทีั�ได้รับ 
มาตรฐานั	 GMP	 ในัพื�นัทีั�แห้ล่ังผ่ลิัต	 สำนัับสำนุันัแลัะผ่ลัักดันัให้้เกษตรกรแลัะผู้่ป็ระกอบการพัฒนัา 
แลัะป็รับป็รุงคุำณภาพผ่ลัผ่ลิัตให้้ได้คุำณภาพมาตรฐานัเพื�อเพิ�มโอกาสำทัางตลัาด

 10. ปลัาแรดลุ่ัมนัำ�าสัะแกกรังอุทัยธานีั 
	 	 ป็ระชาสัำมพันัธ์เชิงรุกเพื�อให้้ผู้่บริโภคำได้รับรู้ถ่์งป็ลัาแรด 
ลุ่ัมนัำ�าสำะแกกรังอุทััย์ธานีัทีั�ได้รับการรับรองสิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์ 
สำามารถ์แย์กคำวามแตกต่างระห้ว่างป็ลัาแรด	 GI	 กับป็ลัาแรดอื�นั 
เพื�อเพิ�มมูลัค่ำาสิำนัค้ำา	 เข้มงวดเรื�องสิำ�งแวดล้ัอมโดย์ไม่ป็ล่ัอย์นัำ�าเสีำย์ 
ลังแห้ล่ังนัำ�าสำาธารณะเพื�อแกไ้ขปั็ญ่ห้านัำ�าเสำยี์	ศ่กษาวจัิย์ด้านัการเพาะเลีั�ย์ง	 
การแป็รรูป็	แลัะการตลัาด	จัดทัำาฐานัข้อมูลัผู้่เพาะเลีั�ย์งเพื�อการบริห้าร 
จัดการทัั�งระบบ	 เชื�อมโย์งข้อมูลัสู่ำกลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจชุมชนั 
ในัการวางแผ่นัการผ่ลัิตเพื�อรองรับป็ริมาณคำวามต้องการสำินัค้ำาได้ 
ตลัอดทัั�งปี็	 พัฒนัาแลัะส่ำงเสำริมสิำนัค้ำา	 “ป็ลัาแรดลุ่ัมนัำ�าสำะแกกรัง	 
อุทััย์ธานีั”	 ในัย์ุทัธศาสำตร์จังห้วัด	สำร้างการรับรู้ให้้ป็ระชาชนัในัพื�นัทีั� 
แลัะนัักท่ัองเทีั�ย์วให้้เป็็นัจุด	 Land	 Mark	 ของจังห้วัดเพื�อเพิ�ม 
ช่องทัางการจำาห้น่ัาย์ให้้แก่เกษตรกร	

98

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



 11. เนืั�อโคขุนัโพนัยางคำา (จ.สักลันัคร นัครพนัม แลัะบึงกาฬ) 
	 	 ส่ำงเสำริมให้้กลุ่ัมเกษตรกร/สำห้กรณ์ทีั�ผ่ลิัตเนืั�อโคำขุนั 
โพนัย์างคำำาในัพื�นัทีั�ตระห้นัักแลัะรับรู้คุำณค่ำาของสิำนัคำ้าทีั�ได้รับ 
การรับรองสิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์	ป็รับป็รุงแลัะพัฒนัาระบบการเลีั�ย์ง 
โคำขนุั/การจดัการฟื้ารม์ให้้ได้มาตรฐานัสำากลั	สำง่เสำรมิการใช้เทัคำโนัโลัย์ี 
นัวัตกรรมเพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตแลัะเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตแก่ 
เกษตรกรแลัะสำห้กรณ์	 พัฒนัาระบบตรวจสำอบย์้อนักลัับถ่์ง 
แห้ล่ังกำาเนิัดพ่อพันัธ์ุแลัะแมพั่นัธ์ุโคำ	ฝกึอบรมคำวามรู้เพื�อเพิ�มศักย์ภาพ 
ให้้เกษตรกร/กลุ่ัมเกษตรกร	 ผู้่เ ลีั�ย์งโคำขุนัให้้สำามารถ์เข้าถ่์ง 
คำวามต้องการของผู้่บริโภคำทัั�วโลัก	 สำร้างการเชื�อมโย์งเคำรือข่าย์เพื�อ 
ขับเคำลืั�อนัการแข่งขันัทัางการตลัาดสู่ำสำากลั	 ส่ำงเสำริมการแป็รรูป็ 
ผ่ลิัตภัณฑ์์ทีั�ห้ลัากห้ลัาย์	 ป็รับป็รุงระบบการค้ำาเนืั�อโคำขุนัแลัะผ่ลิัตภัณฑ์์ 
โดย์เน้ันัการใช้นัวัตกรรมด้านัการบริการในัต่างป็ระเทัศ	 แสำวงห้า 
กลุ่ัมลูักค้ำา/ตลัาดให้ม่ทีั�มีศักย์ภาพสูำง	อาทิั	Niche	Market	Online	 
แลัะขย์าย์ตลัาดสู่ำแห้ล่ังท่ัองเทีั�ย์วเชิงเกษตร	

 12. เสั�นัไหมไทยพื�นับ�านัอีสัานั (จ.ศรีษะเกษ แลัะอำานัาจเจริญ) 
	 	 ส่ำงเสำริมแลัะพัฒนัาการผ่ลิัตสิำนัคำ้าห้ม่อนัไห้มให้้ได้คุำณภาพมาตรฐานัโดย์การพัฒนัาการผ่ลิัต 
เส้ำนัไห้มทีั�เห้มาะสำมกับพื�นัทีั�	 ส่ำงเสำริมแลัะพัฒนัาพันัธ์ุห้ม่อนัทีั�มีคุำณค่ำาทัางอาห้ารสำูง	 ส่ำงเสำริมการวิจัย์ 
แลัะพัฒนัาเคำรื�องสำาวไห้มคุำณภาพสูำง	แลัะส่ำงเสำริมแลัะสำนัับสำนุันัการวิจัย์แลัะพัฒนัาไห้มพันัธ์ุไทัย์พื�นับ้านั	 
การพัฒนัาผ่้าไห้มโดย์สำ่งเสำริมแลัะต่อย์อดโคำรงการอนัุรักษ์ภูมิปั็ญ่ญ่าแลัะพัฒนัา	 ลัวดลัาย์ผ่้าไห้มเพื�อให้้ 

กระตุ้นัการพัฒนัาลัวดลัาย์ผ้่าไห้มอย์่างต่อเนืั�องแลัะลัดข้อจำากัด 
ในัการพัฒนัาลัาย์ผ้่าไห้มไทัย์	 แลัะการพัฒนัาผ่ลัพลัอย์ได้จาก 
การเลีั�ย์งไห้มโดย์สำ่งเสำริมแลัะพัฒนัางานัวิจัย์เพื�อผ่ลิัตสิำนัค้ำาให้ม่	 
เชื�อมโย์งเคำรือข่าย์เพื�อให้้เกิดการพัฒนัาในัรูป็แบบของกลุ่ัมเกษตรกร	 
ส่ำงเสำรมิให้้กลุ่ัมเกษตรกรมกีารบรหิ้ารจัดการอย์า่งเป็็นัระบบ	ส่ำงเสำรมิ 
ให้้มีการพัฒนัาแลัะสำร้างต้นัเกษตรกรต้นัแบบ	 (Smart	 Farmer)	 
พัฒนัาให้้มีระบบในัธุรกิจผ้่าไห้มทีั�ก่อให้้เกิดคำวามเป็็นัธรรมกับทุักฝ่าย์	 
เชื�อมโย์งด้านัการผ่ลิัตแลัะการตลัาดระห้ว่างผู้่ผ่ลิัตในัชุมชนัแลัะ 
ผู้่ป็ระกอบการร้านัคำ้า	 แลัะเชื�อมโย์งการตลัาดผ่้าไห้มไทัย์ระห้ว่าง 
กรมห้ม่อนัไห้ม	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	แลัะกระทัรวงพาณิชย์์
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สัรุป แนัวทางการพัฒนัาสิันัค�าเกษตรที�ได�รับการรับรองสิั�งบ่งชี�ทาง
ภ้มิศาสัตร์ ในั 4 แนัวทางหลััก 

 แนัวทางที� 1 การยกระดับผู้ลิัตภัณ์ฑ์ู (Product Upgrading) 
	 เพื�อย์กระดับการผ่ลิัตของสิำนัค้ำา	GI	ให้้มีคุำณภาพ	มาตรฐานัตรงตามระเบีย์บข้อบังคัำบการรับรอง 
สิำ�งบ่งชี�ทัางภูมิศาสำตร์	 ทัั�งในัระดับป็ระเทัศแลัะระดับสำากลัในัสิำนัค้ำาทีั�มีศักย์ภาพ	 แลัะสำอดคำล้ัองกับ 
คำวามต้องการของผู้่บริโภคำ	 เผ่ย์แพร่/ป็ระชาสัำมพันัธ์ให้้เกิดการตระห้นัักรู้ถ่์งคุำณค่ำา	 คำวามสำำาคัำญ่	 
แลัะการนัำามาใช้ป็ระโย์ชน์ัในัเชิงการค้ำาของสิำนัค้ำา	GI	สำร้างการย์อมรับแลัะเพิ�มมูลัค่ำาให้้กับสิำนัค้ำา

 แนัวทางที� 2 การยกระดับกระบวนัการผู้ลิัต (Process Upgrading) 
	 เพื�อเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรม	 สำร้างระบบการบริห้ารจัดการให้้มี 
ป็ระสิำทัธิภาพเพื�อลัดการสำูญ่เสีำย์ในักระบวนัการผ่ลิัตแลัะเพิ�มมูลัค่ำาสิำนัค้ำา	 พัฒนัาระบบตรวจสำอบ 
ย์้อนักลัับจากสิำนัค้ำาทีั�จำาห้น่ัาย์ให้้กับผู้่บริโภคำ	 แห้ล่ัง/ผู้่ผ่ลิัตสิำนัค้ำา	 จนัถ่์งปั็จจัย์การผ่ลิัตเพื�อสำร้าง 
คำวามเชื�อมั�นัให้้กับผู้่บริโภคำ	

 แนัวทางที� 3 การยกระดับในัสัถานัะโซ่่คุณ์ค่า (Function Upgrading) 
	 เพื�อย์กระดับการทัำาห้นั้าทีั�/กิจกรรมของผู้่ทีั�อย์ู่ในักระบวนัการผ่ลัิตสำินัค้ำา	 GI	 ให้้มีศักย์ภาพ 
มากย์ิ�งข่�นั	จากผู้่ผ่ลิัต/จำาห้น่ัาย์ปั็จจัย์การผ่ลัติ	เกษตรกร	กลุ่ัมเกษตรกร/วสิำาห้กจิชุมชนั	แลัะภาคำพัีนัธมิตร 
ในัธุรกิจเพื�อสำร้างมูลัค่ำาเพิ�มให้้กับสิำนัค้ำา	 อาทิั	 การอบรมเพิ�มองค์ำคำวามรู้ทัั�งในัด้านัการผ่ลิัต	 การตลัาด	 
การบริห้ารจัดการองคำ์กร	 ระเบีย์บกฎห้มาย์ทีั�เกี�ย์วข้อง	 
แลัะเชื�อมโย์งข้อมูลัในัทุักระดับตั�งแต่	 ต้นันัำ�า	 กลัางนัำ�า	 
แลัะป็ลัาย์นัำ�า
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สั่วนัวิจัยแลัะประเมินัผู้ลั
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 4 ขอนัแก่นั
โทร. 0 4326 1513 ต่อ 17

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

 แนัวทางที� 4 การขยายธุรกิจโซ่่คุณ์ค่า (Chain Upgrading) 
	 เพื�อย์กระดับสิำนัคำา้ไป็ตอ่ย์อดในัธรุกิจอื�นั	เพิ�มโอกาสำทัางการตลัาด/เพิ�มช่องทัางการจำาห้น่ัาย์สำนิัคำา้ 
จากผู้่ผ่ลิัต/จำาห้น่ัาย์ปั็จจัย์การผ่ลิัต	 เกษตรกร	กลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจชุมชนั	แลัะภาคีำพันัธมิตรในัธุรกิจ 
จนัถ่์งผู้่บริโภคำคำนัสุำดท้ัาย์	สำร้างระบบเคำรือข่าย์การค้ำาทีั�ก่อให้้เกิดการค้ำาทีั�เป็็นัธรรมแก่ทุักฝ่าย์ทีั�เกี�ย์วข้อง	 
พัฒนัาระบบแลัะเชื�อมโย์งข้อมูลัในัทัุกกระบวนัการของสำินัค้ำา	 GI	 สำ่งเสำริมแลัะสำนัับสำนัุนัองคำ์คำวามรู้ 
แก่กลุ่ัมเกษตรกร/วิสำาห้กิจเพื�อเพิ�มศักย์ภาพแลัะขีดคำวามสำามารถ์ในัการแข่งขันั	

	 โดย์ผ่ลัการศ่กษาดังกลั่าวห้นั่วย์งานัภาคำรัฐสำามารถ์ 
ใช้เป็็นัข้อมูลัในัการจัดทัำาแผ่นังานั/โคำรการเพื�อสำนัับสำนุันั 
แผ่นังานัภาย์ใ ต้ย์ุทัธศาสำตร์การสำร้างคำวามสำามารถ์ 
ในัการแข่งขันั	 ด้านัการเกษตรสำร้างมูลัค่ำา	 แลัะเสำนัอแนัะ 
แนัวทัางการป็รับป็รุงแก้ไข	 โดย์เกษตรกร	 กลุ่ัมเกษตรกร	 
แลัะวิสำาห้กิจชุมชนั	 สำามารถ์นัำาไป็ป็ระยุ์กต์ใช้ในัการผ่ลิัต 
สิำนัค้ำา	GI	ให้้มีมูลัค่ำาสูำงข่�นั	อาทิั	การจัดการเพื�อลัดการสูำญ่เสีำย์ 
จากกระบวนัการผ่ลิัต	การแป็รรูป็	การขนัส่ำง	ช่องทัาง/วิธีการ 
จัดจำาห้น่ัาย์	 ตลัอดจนัการบริห้ารจัดการกลุ่ัม/องคำ์กร 
ในัการผ่ลิัตสิำนัค้ำา	GI	ได้อย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพ	
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การศึกษาต�นัทุนัโลัจิสัติกส์ัการเกษตร
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	 แผ่นยุู่ทธิศาสต่ร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติ่กส์ของประเทศ	ฉบับที�	3	(พ.ศ.	2560- 
2565)	 ประกอบด้็วยู่	 3	 ยุู่ทธิศาสต่ร์	 ได้็แก�	 
ยุู่ทธิศาสต่ร์ที�	 1	 การพัฒนาเพิ�มม่ลค�าระบบ 
ห�วงโซึ่�อุปทาน	ยุู่ทธิศาสต่ร์ที�	2	การพัฒนาโครงสรา้ง 
พื�นฐานและสิ�งอำานวยู่ความสะด็วก	และยู่ทุธิศาสต่รที์�	3	 
การพัฒนาปัจจัยู่สนับสนุนด้็าน	 โลจิสติ่กส์	 โด็ยู่ใน 
ยุู่ทธิศาสต่ร์ที�	3	การพัฒนาปัจจัยู่สนับสนุนด้็านโลจิสติ่กส์	 
กลยูุ่ทธิ์ที�	 4	 ประเมิน/ต่ิด็ต่ามข้อต่กลงความร�วมมือ 
ระหว�างประเทศและพัฒนาฐานข้อม่ลเพื�อประเมิน 
ผ่ลการพัฒนาระบบโลจิสติ่กส์ของประเทศ	ได้็กำาหนด็ 
ให้มีการจัด็ทำาระบบฐานข้อม่ลกลางและระบบตั่วชีิ�วัด็ 
ที�มีประสิทธิิภูาพ	 ซึึ่�งสามารถึใชิ้ประโยู่ชิน์ร�วมกันได็้ 
ในแต่�ละหน�วยู่งาน	รวมทั�งใช้ิในการติ่ด็ต่ามและประเมิน 
ผ่ลการพัฒนาระบบโลจิสติ่กส์ของประเทศ
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	 สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	ในัฐานัะห้น่ัวย์งานัห้ลัักในัการขบัเคำลืั�อนัด้านัโลัจิสำติกส์ำการเกษตร 
ของป็ระเทัศ	 ได้จัดทัำาโคำรงการศ่กษาต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำการเกษตร	 เพื�อวัดป็ระสิำทัธิภาพห้รือระดับ 
การพัฒนัาด้านัการบริห้ารจัดการระบบโลัจิสำติกสำ์สิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ในัโซ่อุป็ทัานัของเกษตรกรแลัะ 
สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะเพื�อใช้เป็็นัแนัวทัางในัการกำาห้นัดทัศิทัางการพฒันัา	รวมทัั�งการตดิตามแลัะป็ระเมนิั 
ผ่ลัการพัฒนัาระบบโลัจิสำติกส์ำภาคำเกษตร	โดย์ได้ดำาเนิันัการในัสิำนัค้ำาเกษตร	3	ชนิัด	ในัพื�นัทีั�	13	จังห้วัด	 
ได้แก่	 1)	 ข้าว	 ป็ระกอบด้วย์	 ข้าวขาวในัจังห้วัดพิษณุโลัก	 พิจิตร	 สุำพรรณบุรี	 พระนัคำรศรีอย์ุธย์า	 แลัะ 
นัคำรศรีธรรมราช	 แลัะข้าวห้อมมะลิั	 ในัจังห้วัดเชีย์งราย์	 นัคำรราชสีำมาแลัะอุบลัราชธานีั	 2)	 ป็าล์ัมนัำ�ามันั	 
ในัจังห้วัดกระบี�	แลัะนัคำรศรีธรรมราช	แลัะ	3)	สัำบป็ะรดโรงงานั	ในัจังห้วัดป็ระจวบคีำรีขันัธ์	ระย์อง	ราชบุรี	 
ชลับุรี	แลัะพิษณุโลัก	มีกลุ่ัมเป้็าห้มาย์ในัการศ่กษา	ได้แก่	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	(สำห้กรณ์การเกษตร	 
กลุ่ัมเกษตรกร	แลัะวิสำาห้กิจชุมชนั)	แลัะสำถ์านัป็ระกอบการทีั�ทัำาธุรกิจรวบรวมผ่ลัผ่ลิัตเกษตร	รวม	345	ตัวอย่์าง	 
โดย์ใช้แบบสำอบถ์ามในัการจัดเก็บข้อมูลัแลัะวิเคำราะห์้ผ่ลัด้วย์ระบบการจัดการฐานัข้อมูลัการป็ระเมินั 
ตัวชี�วัดป็ระสิำทัธิภาพด้านัโลัจิสำติกส์ำสิำนัค้ำาเกษตร	(Agricultural	Logistics	Performance	Index	:	ALPI)	 
ซ่�งเป็็นัการคำำานัวณตามกิจกรรมโลัจิสำติกส์ำสิำนัค้ำาเกษตรตลัอดโซ่อุป็ทัานั	 ตั�งแต่กิจกรรมการจัดการ 
ปั็จจัย์การผ่ลัิตแลัะผ่ลัผ่ลัิตการรวบรวมผ่ลัผ่ลัิต	 การเก็บรักษาจนัถ่์งการขนัสำ่งห้รือส่ำงมอบผ่ลัผ่ลัิตไป็ย์ัง 
ตลัาดป็ลัาย์ทัางของเกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะโรงงานัแป็รรูป็	ซ่�งคำรอบคำลุัมในั	3	มิติ	ป็ระกอบด้วย์	
 	 มิติต้นัทุันั	เช่นั	ต้นัทุันัขนัส่ำง	ต้นัทุันัคำลัังสิำนัค้ำา	แลัะต้นัทุันัการจัดการสิำนัค้ำาคำงคำลััง	
 	 มิติเวลัา	เช่นั	ระย์ะเวลัาขนัส่ำง	ระย์ะเวลัาการจัดเก็บสิำนัค้ำาคำงคำลััง	
 	 มิติคำวามน่ัาเชื�อถื์อ	เช่นั	อัตราคำวามสูำญ่เสีำย์ระห้ว่างการขนัส่ำง	ห้รือการถู์กตีกลัับ	เป็็นัต้นั

 ผู้ลการประเมินํประสิที่ธิิภูาพฺการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินํคฺ้าเกษตร โดยสรุปมีดังฺนีํ�

 ข�าว 

 1) ข�าวขาว
  มิติต้นํทุี่นํ	 พบว่า	 ต้นัทุันัโลัจิสำติกสำ์ต่อย์อดขาย์	 
(เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 แลัะโรงงานัแป็รรูป็)	 เฉลีั�ย์ 
ร้อย์ลัะ	 8.59	 โดย์เกษตรกรมีสัำดส่ำวนัต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อ 
ย์อดขาย์เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	 18.31	 รองลังมา	 คืำอ	 โรงงานัแป็รรูป็ 
ร้อย์ลัะ	3.55	แลัะสำถ์าบันัเกษตรกรเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	3.92	
	 	 ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำของเกษตรกรเป็็นัต้นัทุันัขนัสำ่ง 
มากทีั�สุำด	 โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	16.61	 รองลังมา	 คืำอ	 ต้นัทุันั 
สิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์ร้อย์ลัะ	 7.79	 แลัะต้นัทุันัการจัดบริห้ารจัดการ 
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โลัจิสำติกสำร้์อย์ลัะ	3.52	ขณะทีั�สำถ์าบนััเกษตรกรมต้ีนัทุันัโลัจสิำติกส์ำส่ำวนัให้ญ่่จากตน้ัทุันัการบรหิ้ารคำลัังสำนิัค้ำา 
มากทีั�สุำด	โดย์มีสัำดส่ำวนัรอ้ย์ลัะ	4.23	รองลังมา	คำอื	ต้นัทุันัสิำนัค้ำาเสำยี์ห้าย์ร้อย์ลัะ	3.27	ต้นัทุันัขนัสำง่ร้อย์ลัะ	2.84	 
แลัะต้นัทุันัการบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำ	ร้อย์ลัะ	0.72	สำำาห้รับโรงงานัแป็รรูป็	มีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อย์อดขาย์ 
ส่ำวนัให้ญ่่จากต้นัทุันัขนัสำ่งมากทีั�สุำด	 โดย์มีสัำดสำ่วนัร้อย์ลัะ	 5.9	 รองลังมา	 คำือ	 ต้นัทุันัสิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์ 
ร้อย์ลัะ	3.41	ต้นัทุันัการบริห้ารคำลัังสิำนัค้ำาร้อย์ลัะ	1.7	แลัะต้นัทุันัการถื์อคำรองสิำนัค้ำาคำงคำลัังร้อย์ลัะ	0.77	
  มิติเวุลา พบว่า	 เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 แลัะโรงงานัแป็รรูป็ใช้ระย์ะเวลัาในัการจัดส่ำง 
สิำนัค้ำาเฉลีั�ย์	1	วันั	
  มิติคฺวุามนํ�าเช่�อถ่ิอ พบว่า	 เกษตรกร	 สำถ์าบันั 
เกษตรกร	 แลัะโรงงานัแป็รรูป็	 มีอัตราคำวามสำามารถ์ 
ในัการจัดสำ่งสำินัค้ำาได้คำรบตามจำานัวนัเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	 98.28	 
มีอัตราคำวามเสีำย์ห้าย์เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	 3.19	 แลัะอัตราสิำนัคำ้า 
ถู์กตีกลัับเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	1.57	

 2) ข�าวหอมมะลิั 
  มิติต้นํทุี่นํ	พบว่า	 มีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อย์อดขาย์	 
(เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 แลัะโรงงานัแป็รรูป็)	 เฉลีั�ย์ 
ร้อย์ลัะ	6.90	โดย์เกษตรกรมต้ีนัทุันัโลัจสิำติกสำต่์อย์อดขาย์เฉลีั�ย์ 
ร้อย์ลัะ	13.01	รองลังมา	คำอื	โรงงานัแป็รรูป็เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	2.78	 
แลัะสำถ์าบันัเกษตรกรเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	4.92
	 	 ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำของเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่เป็็นั 
ต้นัทุันัขนัส่ำงมากทีั�สุำด	 โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	10.45	รองลังมา	 
คืำอ	 ต้นัทุันัสิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์ร้อย์ลัะ	 8.38	 แลัะต้นัทุันัการจัดบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำร้อย์ลัะ	 5.40	 ขณะทีั� 
สำถ์าบนััเกษตรกรมต้ีนัทุันัโลัจสิำติกสำส่์ำวนัให้ญ่่จากตน้ัทุันัสิำนัค้ำาเสำยี์ห้าย์มากทีั�สุำด	โดย์มสัีำดสำว่นัรอ้ย์ลัะ	2.24	 
รองลังมา	คืำอ	ต้นัทุันัการบริห้ารคำลัังสิำนัค้ำาร้อย์ลัะ	1.19	ต้นัทุันัการบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำร้อย์ลัะ	0.25	 
แลัะต้นัทุันัขนัส่ำง	ร้อย์ลัะ	0.99	สำำาห้รับโรงงานัแป็รรปู็มีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำส่ำวนัให้ญ่่จากตน้ัทุันัสิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์ 
มากทีั�สุำด	โดย์มีสัำดส่ำวนั	ร้อย์ลัะ	3.20	รองลังมา	คืำอ	ต้นัทุันัขนัส่ำงร้อย์ลัะ	2.40	ต้นัทุันัการบริห้ารคำลัังสิำนัค้ำา 
ร้อย์ลัะ	1.03	แลัะต้นัทุันัการถื์อคำรองสิำนัค้ำาคำงคำลัังร้อย์ลัะ	0.59	
  มิติเวุลา	พบว่า	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะโรงงานัแป็รรูป็ใช้ระย์ะเวลัาในัการจัดส่ำงสิำนัค้ำา 
เฉลีั�ย์	1.2	วันั	
  มิ ติคฺวุามนํ�าเช่�อถ่ิอ พบว่า	 เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 แลัะโรงงานัแป็รรูป็มี 
อัตราคำวามสำามารถ์ในัการจัดส่ำงสิำนัค้ำาได้คำรบตามจำานัวนัเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	 99.63	 อัตราคำวามเสีำย์ห้าย์ 
เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	5.00	แลัะอัตราสิำนัค้ำาถู์กตีกลัับเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	0.35	
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 ปาล์ัมนัำ�ามันั 
 มิติต้นํทุี่นํ	พบว่า	ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อย์อดขาย์	(เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะโรงงานัแป็รรูป็)	 
เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	 8.89	 โดย์โรงงานัแป็รรูป็มีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อย์อดขาย์เฉลีั�ย์	 ร้อย์ลัะ	 13.28	 รองลังมา		 
คืำอ	เกษตรกรร้อย์ลัะ	9.42	แลัะสำถ์าบันัเกษตรกรเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	3.97	
	 ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำของเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่เป็็นัต้นัทุันัขนัส่ำงมากทีั�สุำด	 โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	 5.47	 
รองลังมา	คืำอ	ต้นัทุันัสิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์ร้อย์ลัะ	1.00	แลัะต้นัทุันัการจัดบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำร้อย์ลัะ	0.36	 
ขณะทีั�สำถ์าบันัเกษตรกรมีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำส่ำวนัให้ญ่่จากต้นัทุันัขนัส่ำงมากทีั�สุำด	 โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	3.29	 
รองลังมา	 	 คืำอ	 ต้นัทุันัสิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์ร้อย์ลัะ	 0.53	 แลัะต้นัทุันัการบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำร้อย์ลัะ	 0.36	 
สำำาห้รับโรงงานัแป็รรูป็	มีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำ	ส่ำวนัให้ญ่่จากต้นัทุันัขนัส่ำงมากทีั�สุำด	โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	9.90	 
รองลังมา	คืำอ	ต้นัทุันัการบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำร้อย์ลัะ	1.21	ต้นัทุันัการบริห้ารคำลัังสิำนัค้ำาร้อย์ลัะ	2.12	 
แลัะต้นัทุันัการถื์อคำรองสิำนัค้ำาคำงคำลััง	ร้อย์ลัะ	0.05	
 มิติเวุลา พบว่า	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะโรงงานัแป็รรูป็	ใช้ระย์ะเวลัาในัการจัดส่ำงสิำนัค้ำา 
เฉลีั�ย์	1	วันั	
 มิติคฺวุามนํ�าเช่�อถ่ิอ พบว่า	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกรแลัะโรงงานัแป็รรูป็	มีอัตราคำวามสำามารถ์ 
ในัการจัดส่ำงได้คำรบตามจำานัวนัสิำนัค้ำา	เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	100.00	แลัะมีอัตราคำวามเสีำย์ห้าย์เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	0.95	 
แลัะอัตราสิำนัค้ำาถู์กตีกลัับเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	1.66	

 สัับปะรดโรงงานั 
 มิติต้นํทุี่นํ พบว่า	 ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อย์อดขาย์	 
(เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกรแลัะโรงงานัแป็รรูป็)	 เฉลีั�ย์ 
ร้อย์ลัะ	 10.41	 โดย์เกษตรกรมีต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำต่อย์อดขาย์ 
เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	 5.71	 รองลังมา	 คำือ	 สำถ์าบันัเกษตรกรเฉลีั�ย์ 
ร้อย์ลัะ	3.21	แลัะโรงงานัแป็รรูป็เฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	22.32	
	 สัำดส่ำวนัต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำของเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่จาก 
ต้นัทุันัสิำนัค้ำาทีั�เสีำย์ห้าย์มากทีั�สุำด	 โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	 3.44	 
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รองลังมา	คืำอ	ต้นัทุันัขนัส่ำงร้อย์ลัะ	4.45	แลัะต้นัทุันัสิำนัค้ำาทีั�ถู์กตีกลัับร้อย์ลัะ	0.52	ขณะทีั�สำถ์าบันัเกษตรกร	 
สัำดส่ำวนัต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำส่ำวนัให้ญ่่จากต้นัทุันัสิำนัค้ำาเสีำย์ห้าย์มากทีั�สุำด	โดย์มีสัำดส่ำวนัร้อย์ลัะ	1.09	รองลังมา	 
คืำอ	 สัำดส่ำวนัต้นัทุันัขนัส่ำงร้อย์ลัะ	 1.15	 การบริห้ารคำลัังสิำนัค้ำาร้อย์ลัะ	 1.08	 แลัะต้นัทุันัการบริห้ารจัดการ	 
โลัจิสำติกส์ำร้อย์ลัะ	0.36	สำำาห้รับโรงงานัแป็รรูป็	ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำส่ำวนัให้ญ่่จากต้นัทุันัการบริห้ารคำลัังสิำนัค้ำา 
ร้อย์ลัะ	18.24	แลัะต้นัทุันัการถื์อคำรองสิำนัค้ำาคำงคำลัังร้อย์ลัะ	2.43	ตามลัำาดับ
 มิติเวุลา พบว่า	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะโรงงานัแป็รรูป็	ใช้ระย์ะเวลัาในัการจัดส่ำงสิำนัค้ำา 
เฉลีั�ย์	0.7	วันั	
 มิติคฺวุามนํ�าเช่�อถ่ิอ พบว่า	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะโรงงานัแป็รรูป็	มีอัตราคำวามสำามารถ์ 
ในัการจดัสำง่สำนิัค้ำาไดค้ำรบตามจำานัวนัเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	98.26	มอัีตราคำวามเสำยี์ห้าย์ของสิำนัค้ำาเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	2.52	 
แลัะอัตราสิำนัค้ำาถู์กตีกลัับเฉลีั�ย์ร้อย์ลัะ	1.50	
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 ปัญหาอุปสรรคฺ ต้นํทุี่นํในํบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินํคฺ้าเกษตร 3 ชนิํดข้างฺต้นํ  
จะเห็นํได้วุ�า	 ส่ำวนัให้ญ่่	 คืำอ	 ต้นัทุันัการขนัส่ำงแลัะต้นัทุันัมูลัค่ำาคำวามเสีำย์ห้าย์สูำง	 ซ่�งเกิดจากการใช้ 
แรงงานัคำนัแลัะเคำรื�องจักรกลัการเกษตรทีั�ไม่มีป็ระสิำทัธิภาพในัการเก็บเกี�ย์ว	เกิดการร่วงห้ล่ันัจำานัวนัมาก	 
การรอคิำวห้น้ัาโรงงานันัานั	 รวมทัั�งต้องใช้ระย์ะเวลัาในัการขนัส่ำงนัานัแลัะเป็็นัระย์ะทัางไกลั	 วิธีการขนัส่ำง 
ผ่ลัผ่ลิัตมีการซ้อนัทัับบนัรถ์	ไม่มีภาชนัะห้รือบรรจุภัณฑ์์รองรับทัำาให้้ผ่ลัผ่ลิัตเกิดกระแทักชำ�า	แลัะเน่ัาเสีำย์	 
รวมทัั�งการไม่มีสำถ์านัทีั�ห้รือสิำ�งอำานัวย์คำวามสำะดวกทีั�เพีย์งพอในัการรักษาแลัะจัดการคำุณภาพผ่ลัผ่ลัิต 
เบื�องตน้ั	ก่อนัการสำง่มอบไป็ย์งัโรงงานั	ทัำาให้้สิำนัค้ำาถ์กูตีกลัับ	ราย์ได้จากการจำาห้น่ัาย์ลัดลัง ปัญหาดงัฺกล�าวุ  
เกิดจาก	1)	เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่ขาดคำวามรู้คำวามเข้าใจในัเรื�องการบริห้ารจัดการการระบบ 
โลัจิสำติกสำสิ์ำนัค้ำาเกษตรเบื�องตน้ั	ไม่ว่าจะเป็็นัการรวบรวม	จดัเกบ็	แลัะขนัสำง่สิำนัค้ำาเกษตร	รวมทัั�งขาดทัักษะ 
ในัการใช้เทัคำโนัโลัย์ีห้รือสิำ�งอำานัวย์คำวามสำะดวกด้านัการจัดการโลัจิสำติกส์ำสำินัค้ำาเกษตรทีั�มีป็ระสิำทัธิภาพ 
แลัะมคีำวามเห้มาะสำม	2)	ขาดการรวมกลุ่ัมห้รอืสำรา้งเคำรอืขา่ย์การจัดการระบบโลัจสิำติกส์ำทีั�มีป็ระสำทิัธิภาพ	 
เช่นั	 การจัดซื�อปั็จจัย์การผ่ลิัตแลัะการจำาห้นั่าย์ผ่ลัผ่ลัิต	 การซื�อแลัะขาย์ผ่่านัสำถ์าบันัเกษตรกร	 ย์ังมี 
ค่ำอนัข้างน้ัอย์	 ทัำาให้้เกิดภาระต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำสูำง	 แลัะยั์งมีข้อจำากัดในัการคำวบคุำมกระบวนัการผ่ลิัต 
แลัะรับรองคำุณภาพสำินัค้ำาเกษตรให้้มีคำวามสำมำ�าเสำมอ	 ทัั�งในัเชิงป็ริมาณแลัะคำุณภาพตรงกับคำวามต้องการ 
ของตลัาด	 3)	 เกษตรกรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกรมีข้อจำากัดเรื�องการขาดแคำลันัแรงงานั	 การเข้าถ่์งแห้ลั่งทัุนั	 
แลัะย์งัมีห้นีั�สิำนัจำานัวนัมากเป็็นัส่ำวนัให้ญ่่	ดงันัั�นั	จ่งต้องเร่งขาย์	เพื�อนัำาเงินัมาใช้ห้นีั�แลัะใช้จ่าย์ในัคำรอบคำรวั	 
การลังทุันัเพื�อป็รับป็รุงระบบโลัจิสำติกส์ำในัการจัดการผ่ลัผ่ลิัตของตนัเอง	จ่งมีค่ำอนัข้างน้ัอย์	
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สั่วนันัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาระบบโลัจิสัติกด�านัการเกษตร
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2579 2815

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

 ข้อเสนํอแนํะเชิงฺนํโยบาย	 1)	 ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐคำวรต้องเร่ง 
สำร้างองค์ำคำวามรู้ด้านัการบริห้ารจัดการระบบโลัจสิำตกิส์ำในัระดับฟื้าร์ม	 
แลัะการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรให้้แก่ 
เกษตรกร	 2)	 ผู้่ทีั�เกี�ย์วข้องในัการจัดการสิำนัค้ำาเกษตร	 ตั�งแต่ต้นัทัาง	 
กลัางทัาง	 แลัะป็ลัาย์ทัาง	 ได้แก่	 เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 แลัะ 
โรงงานัผู้่ป็ระกอบการ	 คำวรมีการป็ระชุมห้ารือแนัวทัางการรวบรวม 
แลัะรับมอบสิำนัค้ำา	รวมทัั�งการแบ่งปั็นัผ่ลัป็ระโย์ชน์ัร่วมกันั	เพื�อทัำาให้้ 
สำามารถ์พฒันัาคำณุภาพสำนิัค้ำาไป็พรอ้ม	ๆ 	กับการลัดตน้ัทุันัโลัจสิำติกสำสิ์ำนัค้ำาเกษตร	แลัะกำาห้นัดราคำารบัซื�อ	 
ทีั�เป็็นัธรรมร่วมกันั	 เพื�อให้้การบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรตลัอดโซ่อุป็ทัานัมีป็ระสิำทัธิภาพมากข่�นั	 
3)	 สำนัับสำนุันัการรวมกลุ่ัมกันัในัห้มู่เกษตรกรราย์ย่์อย์	 เพื�อรวบรวมผ่ลัผ่ลิัตให้้เพีย์งพอต่อรอบการขนัส่ำง	 
การส่ำงเสำริมผู้่ใช้บริการโลัจิสำติกส์ำการเกษตร	(Logistics	Service	Provider)	รวมทัั�งการจัดระบบคิำวขนัส่ำง 
สิำนัค้ำาห้น้ัาโรงงานัของกลุ่ัมเกษตร	 เพื�อคำวบคุำมคุำณภาพสิำนัค้ำาเกษตร	 4)	 ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐคำวรให้้ 
คำวามสำำาคัำญ่ในัจัดทัำาแผ่นัการถ่์าย์ทัอดการใช้เทัคำโนัโลัยี์แลัะนัวัตกรรมเพื�อการบริห้ารจัดการโลัจิสำติกส์ำ 
สิำนัค้ำาเกษตรให้้แก่เกษตรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกรอย์่างต่อเนืั�องแลัะสำมำ�าเสำมอ	 รวมทัั�งส่ำงเสำริมการใช้ระบบ 
เทัคำโนัโลัยี์สำารสำนัเทัศเพื�อการเชื�อมโย์งข้อมูลัแลัะธุรกรรมระห้ว่างห้น่ัวย์งานัในัโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาเกษตร	 
อาทิั	 การจับคู่ำเกษตรกรกับโรงงานั	 การแจ้งรอบระย์ะเวลัาการรับผ่ลัผ่ลิัตของโรงงานัให้้แก่เกษตรกร 
ทัราบลั่วงห้นั้า	 การเสำริมสำร้างคำวามรู้แลัะคำวามเข้าใจเกี�ย์วกับระบบการเรีย์กรถ์บรรทัุกเข้าโรงงานั	 
5)	สำร้างจูงใจแลัะสำนัับสำนุันัเงินัทุันัดอกเบี�ย์ตำ�าห้รือป็ลัอดดอกเบี�ย์	ให้้แก่เกษตรกร	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะ 
ผู้่ป็ระกอบการ	 สำำาห้รับใช้ในัการลังทุันั	 ป็รับป็รุงแลัะเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการจัดการระบบโลัจิสำติกส์ำในั 
โซ่การผ่ลิัตของตนัเอง	 ทัั�งด้านัโคำรงสำร้างพื�นัฐานัทีั�เกี�ย์วข้องแลัะสิำ�งอำานัวย์คำวามสำะดวกด้านัการตลัาด 
แลัะโลัจิสำติกส์ำ	 รวมทัั�งเทัคำโนัโลัยี์แลัะนัวัตกรรมเพื�อการจัดการระบบโลัจิสำติกส์ำสิำนัค้ำาเกษตรทีั�มีคำวามเห้มาะสำม 
แลัะมีป็ระสิำทัธิภาพ	เช่นั	การใช้บรรจุภัณฑ์์กันักระแทักแลัะลัดคำวามบอบชำ�าของสิำนัค้ำา	การจัดคิำวรถ์แบบ 
ออนัไลัน์ั	เพื�อการขนัส่ำงห้รือส่ำงมอบสิำนัค้ำาห้น้ัาโรงงานั	ลัดการตีกลัับแลัะคำวามเสีำย์ห้าย์ของสิำนัค้ำา	เป็็นัต้นั
	 ผ่ลัการศ่กษาดังกล่ัาว	ห้น่ัวย์งานัต่างๆ	ทีั�เกี�ย์วข้อง	โดย์เฉพาะห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์สำามารถ์นัำาข้อมูลัไป็ใช้ในัการกำาห้นัดแนัวทัางห้รือวางแผ่นัการพัฒนัาการบริห้ารจัดการ 
โลัจิสำติกส์ำแลัะโซ่อุป็ทัานัสำินัค้ำาเกษตรของเกษตรกรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกรให้้มีคำวามชัดเจนั 
แลัะมีป็ระสิำทัธิภาพทัำาให้้ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำลัดลัง	 ลัดการสำูญ่เสีำย์ของผ่ลัผ่ลัิต	 ส่ำงผ่ลัให้้ราย์ได้แลัะมูลัค่ำา 
ทัางเศรษฐกิจการเกษตรเพิ�มข่�นัอย์่างย์ั�งย์ืนั
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การศึกษาการส่ังผู่้านัราคาสิันัค�าเกษตรที�สัำาคัญ  
ปี 2563
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	 ภูาคเกษต่รเป็นภูาคการผ่ลิต่ที�มีความสำาคัญ 
ต่�อเศรษฐกิจและสังคมไทยู่เป็นอยู่�างมาก	 เนื�องจาก 
เป็นทั�งแหล�งผ่ลิต่อาหารและวัต่ถุึดิ็บสำาหรับอุต่สาหกรรม 
เกี�ยู่วเนื�องมากมายู่รวมทั�งเป็นแหล�งรองรับแรงงานและเป็น 
อาชีิพหลักของประชิากรส�วนใหญ�ของประเทศ	 หากเกษต่รกรมีรายู่ได้็จากการจำาหน�ายู่ 
สินค้าเกษต่รที�ดี็ขึ�น	 จะส�งผ่ลต่�อชีิวิต่ความเป็นอยู่่�ที�ดี็ขึ�นด้็วยู่	 แต่�ปัจจุบันเกษต่รกรประสบ 
ปัญหาการผ่ลิต่ทางการเกษต่รหลายู่ประการ	 โด็ยู่เฉพาะอยู่�างยิู่�ง	 ปัญหาราคาสินค้าเกษต่ร 
ต่กต่ำ�า	ปัญหาความผั่นผ่วนของราคาสินค้าเกษต่รในพืชิเศรษฐกิจที�สำาคัญจากปัญหาผ่ลผ่ลิต่ 
ล้นต่ลาด็	 ปัญหาเกษต่รกรขาด็อำานาจในการต่�อรองราคา	 ถ่ึกเอาเปรียู่บจากพ�อค้าคนกลาง	 
ซึึ่�งความรนุแรงของปญัหาราคาสินคา้ต่กต่ำ�ามากนอ้ยู่ต่�างกันต่ามภูาวะกลไกต่ลาด็ในชิ�วงเวลานั�นๆ	 
ความเสี�ยู่งด้็านราคาจงึเปน็ปญัหาสำาคัญในการผ่ลติ่ภูาคเกษต่ร	โด็ยู่ความผ่นัผ่วนของราคา 
ขึ�นอยู่่�กับปัจจัยู่ต่�างๆ	 ทั�งด้็านอุปสงค์	 อุปทาน	 รวมถึึง	 นโยู่บายู่ภูาครัฐ	 ประกอบกับราคา 
มีบทบาทสำาคัญในระบบเศรษฐกจิแบบต่ลาด็	ราคาเปรยีู่บเสมอืนมอืที�มองไม�เห็น	(Invisible	Hand)	 
ที�ชิ�วยู่ให้คนในสังคมตั่ด็สินใจจัด็สรรทรัพยู่ากร	ปจัจัยู่การผ่ลิต่	รวมถึึงการซืึ่�อขายู่แลกเปลี�ยู่น 
สินค้าและบริการให้เปน็ไปอยู่�างมีประสิทธิิภูาพโด็ยู่กลไกราคาจะทำางานได้็อยู่�างมีประสิทธิิภูาพ 
เมื�อต่ลาด็มีการแข�งขันสมบ่รณ์	 (Perfect	 Competition)แต่�สินค้าเกษต่รมีลักษณะเป็น 
ฤด่็กาล	และมีการใช้ิอำานาจเหนือต่ลาด็กด็ราคาสินค้าของพ�อค้าคนกลาง	(Market	Power) 
ทั�งนี�	 วิธีิการหนึ�งในการวิเคราะห์ประสิทธิิภูาพของต่ลาด็คือการวิเคราะห์การส�งผ่�านราคา	 
(Price	 Transmission)	 ซึึ่�งเป็นการวิเคราะห์เชิิงปริมาณโด็ยู่ใช้ิแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ่ 
วิเคราะห์ความเชืิ�อมโยู่งของต่ลาด็ 
สินค้าเกษต่รผ่�านพฤติ่กรรมการ 
เปลี�ยู่นแปลงของราคาระหว�าง 
ต่ลาด็ ที� มี ค ว าม เ กี� ยู่ ว ข้ อง กัน 
ในแนวดิ็�ง	 (Vertical	 Price	 
Transmission)	
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	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 จ่งได้ทัำาการศ่กษา 
การส่ำงผ่่านัราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ปี็	 2563	 ซ่�งเป็็นั 
การศ่กษาคำวามสำัมพันัธ์แลัะวิเคำราะห้์คำวามเชื�อมโย์งของ 
ราคำาสิำนัค้ำาเกษตรแลัะผ่ลิัตภัณฑ์์โดย์ศ่กษาสิำนัค้ำา	จำานัวนั	8	ชนิัด	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	มันัสำำาป็ะห้ลััง	 
ป็าล์ัมนัำ�ามันั	มะพร้าว	ย์างพารา	สัำบป็ะรดโรงงานั	แลัะไข่ไก่	โดย์ใช้ข้อมูลัอนุักรมเวลัาของราคำาราย์เดือนั	 
เช่นั	ราคำาทีั�เกษตรกรขาย์ได้	ณ	ไร่นัา	ราคำาขาย์ส่ำง	ราคำาขาย์ป็ลักี	ราคำาส่ำงออก	ราคำาตลัาดล่ัวงห้น้ัา	เป็็นัต้นั	 
แลัะใช้แนัวคิำดการวิเคำราะห์้คำวามสัำมพันัธ์เชิงดุลัย์ภาพระย์ะย์าว	 (cointegration)	 ซ่�งเป็็นัการวิเคำราะห์้ 
ทัางสำถิ์ติด้วย์แบบจำาลัองทัางเศรษฐมิติ	 แบบจำาลัองทีั�ใช้มีจำานัวนัสำมการตั�งแต่สำองสำมการข่�นัไป็	 ได้แก่	 
Vector	Autoregressive	(VAR)	แลัะ	Vector	Error	Correction	Model	(VECM)	สำำาห้รับการวิเคำราะห์้ 
คำวามเชื�อมโย์งระห้ว่างตลัาดใช้การทัดสำอบคำวามเป็็นัเห้ตุเป็็นัผ่ลัด้วย์วิธี	 Granger	 Causality	 Test	 
ทัั�งนีั�	ในัการศ่กษาสิำนัค้ำาบางชนิัดใช้การศ่กษาแบบแบ่งตามป็ระเภทัสำนิัค้ำา	ได้แก่	ข้าว	แบ่งเป็็นั	ข้าวห้อมมะลิั 
แลัะข้าวเจ้าขาว	มันัสำำาป็ะห้ลััง	แบ่งเป็็นั	มันัเส้ำนั	แลัะแป้็งมันัสำำาป็ะห้ลััง	มะพร้าว	แบ่งเป็็นั	มะพร้าวผ่ลัแห้้ง 
แลัะผ่ลัิตภัณฑ์์มะพร้าว	 ย์างพารา	 
แบ่งเป็็นั	นัำ�าย์างขน้ั	ย์างแทัง่	แลัะย์างแผ่่นั 
รมคำวันั	
	 โ ด ย์ ผ่ ลั ก า ร ศ่ ก ษ า พ บ ว่ า	 
ตลัาดในัป็ระเทัศของข้าวห้อมมะลิั	 
แป้็งมันัสำำาป็ะห้ลััง	 นัำ�าย์างข้นัผ่ลิัตภัณฑ์์ 
มะพร้าว	 สัำบป็ะรดโรงงานั	 แลัะไข่ไก่	 
มีคำวามเชื�อมโย์งกันั	 แสำดงว่าตลัาด 
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ในัป็ระเทัศแลัะตลัาดอื�นัๆ	 ของสิำนัค้ำาดังกล่ัาวมีอิทัธิพลัในัการกำาห้นัดราคำาซ่�งกันัแลัะกันั	 ขณะทีั� 
ตลัาดในัป็ระเทัศของข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	มะพร้าวผ่ลัแห้้ง	แลัะ	ข้าวเจ้าขาว	ได้รับผ่ลักระทับจากตลัาดชิคำาโก	 
ตลัาดนัำาเข้า	 แลัะตลัาดส่ำงออกตามลัำาดับ	 ตลัาดในัป็ระเทัศของป็าล์ัมนัำ�ามันั	 แลัะมันัเส้ำนัส่ำงผ่ลักระทับ 
ต่อราคำาตลัาดอื�นัๆ	 แลัะสุำดท้ัาย์ตลัาดในัป็ระเทัศของย์างแท่ัง	 แลัะย์างแผ่่นัรมคำวันัได้รับผ่ลักระทับ 
จากทัั�งตลัาดในัป็ระเทัศ	แลัะตลัาดตา่งป็ระเทัศไดแ้ก่ตลัาดล่ัวงห้น้ัาสิำงคำโป็ร์(SICOM)	ตลัาดล่ัวงห้น้ัาญี่�ปุ่็นั	 
(TOCOM)	 โดย์ผ่ลัการศ่กษาทีั�ได้แตกต่างกันัข่�นัอย์ู่กับป็ัจจัย์ต่างๆ	 ของแต่ลัะสำินัค้ำา	 เช่นั	 จำานัวนัข้อมูลั	 
นัโย์บาย์ภาคำรัฐ	ปั็ญ่ห้าภัย์พิบัติ	โรคำระบาด	เป็็นัต้นั	
	 ผ่ลัการศ่กษาดังกล่ัาวสำามารถ์ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบในัการกำาห้นัดนัโย์บาย์ด้านัการผ่ลิัต	 
แลัะการตลัาดได้อย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 นัอกจากนีั�ย์ังสำามารถ์นัำาคำวามสัำมพันัธ์ทีั�ได้จากการวิเคำราะห์้ไป็ใช้ 
ในัแบบจำาลัอง	 ดุลัย์ภาพเชิงโคำรงสำร้าง	 (Structural	 Equilibrium	Model)	 เพื�อใช้วิเคำราะห์้ผ่ลักระทับ 
ของนัโย์บาย์ห้รือมาตรการของภาคำรัฐรวมถ่์งผ่ลักระทับจากป็ัจจัย์ภาย์นัอกแลัะใช้เป็็นัข้อมูลั 
ในัการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพของตลัาดสิำนัค้ำาเกษตร	 เช่นั	 การพัฒนัาโคำรงสำร้างพื�นัฐานั	 ห้รือการป็รับ 
กฎระเบยี์บข้อบงัคำบัทีั�เป็็นัอุป็สำรรคำในัการดำาเนันิัธุรกจิ	การกำากับดูแลัผู้่ป็ระกอบการทีั�ใช้อำานัาจเห้นัอืตลัาด	 
เป็็นัต้นั	 เพื�อให้้กลัไกราคำาทัำาห้น้ัาทีั�ในัการจัดสำรรทัรัพย์ากรได้อย่์างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 รวมถ่์งพฤติกรรม 
การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังของราคำาย์ังสำามารถ์ทัำาให้้เข้าใจผ่ลักระทับของนัโย์บาย์ทีั�ส่ำงผ่ลักระทับต่อราคำา 
สิำนัค้ำาเกษตรในัแต่ลัะตลัาดได้ด้วย์

ส่ัวนัเสัริมสัร�างนัวัตกรรมด�านัวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2940 7309

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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การวิเคราะห์ผู้ลักระทบจากการที�สัหรัฐฯ  
ระงับสิัทธิ GSP สิันัค�าไทย เนืั�องจากปัญหา 
การคุ�มครองสิัทธิแรงงานั
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	 จากสถึานการณ์สหรัฐอเมริกาประกาศระงับ 
การให้สิทธิิ	 GSP	 แก�ประเทศไทยู่เมื�อวันที�	 25	 ตุ่ลาคม	 2562	 
โด็ยู่อา้งเหต่ผุ่ลว�าการคุ้มครองสิทธิิแรงงานของไทยู่ยู่งัไม�เปน็ไปต่าม 
มาต่รฐานระหว�างประเทศ	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษต่ร	 จึงได็้ทำาการวิเคราะห์ผ่ลกระทบ 
ต่�อสินค้าเกษต่รที�ไทยู่จะได้็รับจากการระงับสิทธิิ	GSP	ของสหรัฐฯ	ทั�งนี�	ในระหว�างป	ี2560	-	2562	 
สหรัฐฯ	 เป็นประเทศค่�ค้าสินค้าเกษต่รอันดั็บที�	 2	 ของไทยู่	 มีสัด็ส�วนการค้าสินค้าเกษต่ร 
ร้อยู่ละ	10.64	ของม่ลค�าการค้าสินค้าเกษต่รของไทยู่กับโลก	โด็ยู่ในป	ี2560	มีม่ลค�าการค้า 
สินค้าเกษต่ร	 189,722	 ล้านบาท	 และในปี	 2561	 มีม่ลค�าเพิ�มขึ�นเป็น	 193,212	 ล้านบาท 
แต่�ในป	ี2562	กลับมีม่ลค�าลด็ลงเหลือ	184,750	ล้านบาท	คิด็เปน็ม่ลค�าการค้าสินค้าเกษต่ร 
เฉลี�ยู่ปีละ	 189,228	 ล้านบาท	 มีอัต่ราการค้ารวม 
ลด็ลงเฉลี�ยู่ร้อยู่ละ	 1.32	 ต่�อปี	 ซึึ่�งไทยู่เป็นฝ่่ายู่ 
ได้็เปรียู่บดุ็ลการค้ากับสหรัฐฯ	มาโด็ยู่ต่ลอด็
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	 สำห้รัฐฯ	 เริ�มให้้สิำทัธิพิเศษทัางภาษีศุลักากร	 (Generalized	 System	 of	 Preferences:	 GSP)	 
ในัสำนิัค้ำาเกษตรแลัะอตุสำาห้กรรมแกป่็ระเทัศกำาลัังพฒันัาแลัะพฒันัานัอ้ย์ทีั�สุำด	(รวมทัั�งป็ระเทัศไทัย์)	ตั�งแต่ 
ปี็	2519	เป็็นัต้นัมา	โดย์การลัดห้ย่์อนัห้รือย์กเว้นัอากรขาเข้าให้้กับสิำนัค้ำาทีั�มีแห้ล่ังกำาเนิัดในัป็ระเทัศเห้ล่ัานัั�นั	 
เพื�อย์กระดับฐานัะทัางเศรษฐกิจของป็ระเทัศกำาลัังพัฒนัาให้้มีราย์ได้จากการคำ้า	 แลัะเป็ิดโอกาสำให้้สิำนัค้ำา
จากป็ระเทัศทีั�ได้รับสิำทัธิ	GSP	สำามารถ์เข้าไป็แข่งขันัในัตลัาดสำห้รัฐฯ	ได้	แทันัทีั�การขอรับคำวามช่วย์เห้ลืัอ
ในัรูป็ของเงินัช่วย์เห้ลืัอแต่เพีย์งอย์่างเดีย์ว	 ซ่�งปั็จจุบันัสำห้รัฐฯ	 ให้้สิำทัธิ	 GSP	 แก่ป็ระเทัศต่างๆ	 ทัั�งห้มด	 
121	 ป็ระเทัศ	 ป็ระกอบด้วย์	 ป็ระเทัศกำาลัังพัฒนัา	 61	 ป็ระเทัศ	 ป็ระเทัศแลัะดินัแดนัทีั�ไม่ได้รับเอกราช	 
(Non-Independent	Countries	and	Territories)	17	ป็ระเทัศ	แลัะป็ระเทัศพัฒนัาน้ัอย์ทีั�สุำด	43	ป็ระเทัศ  
ทัั�งนีั�	สำถ์านัะล่ัาสุำดของการให้้สิำทัธิ	GSP	ของสำห้รัฐฯ	แก่ป็ระเทัศต่างๆ	(ข้อมูลั	ณ	เดือนัมิถุ์นัาย์นั	2561)	 
รวมทัั�งสิำ�นั	 5,213	 ราย์การ	 ป็ระกอบด้วย์	 สิำนัค้ำาเกษตร	 1,312	 ราย์การ	 แลัะสิำนัค้ำาอุตสำาห้กรรม	 
3,901	ราย์การ	โดย์ในัปี็	2562	ไทัย์ใช้สิำทัธิ	GSP	ในัสิำนัค้ำาทัั�งห้มด	1,107	ราย์การ	แบ่งเป็็นั	สิำนัค้ำาเกษตร	
176	ราย์การ	แลัะสิำนัค้ำาอุตสำาห้กรรม	931	ราย์การ
	 สิำนัค้ำาไทัย์ทีั�จะถู์กสำห้รัฐฯ	ระงับสิำทัธิ	GSP	มีจำานัวนั	573	ราย์การ	ห้รือ	1	ในั	2	ของสิำนัค้ำาไทัย์ 
ทีั�ได้ใช้สิำทัธิ	 GSP	 จากสำห้รัฐฯ	 ในัปี็งบป็ระมาณ	 2562	 (ป็ระมาณ	 1,107	 ราย์การ)	 ซ่�งมีผ่ลับังคัำบใช้ 
ในัวันัทีั�	25	เมษาย์นั	2563	ต่อมาป็ระเทัศไทัย์ได้ขอเจรจากับ	USTR		(United	States	Trade	Representative)	 
โดย์แจ้งว่าไทัย์อยู่์ระห้ว่างขั�นัตอนัการดำาเนิันัการทัางกฎห้มาย์ทีั�เกี�ย์วข้องกับการคุ้ำมคำรองสิำทัธิแรงงานั	 
ซ่�งอาจไม่แล้ัวเสำร็จก่อนัเดือนัเมษาย์นั	 2563	 ทัำาให้้สำห้รัฐฯ	 เห็้นัว่าไทัย์ยั์งไม่มีคำวามคืำบห้น้ัาในัการแก้ไข 
เรื�องดังกลั่าวเพีย์งพอ	 นัอกจากนีั�	 ในัช่วงเดือนัมีนัาคำม	 2563	 กระทัรวงพาณิชย์์ได้ทัำาห้นัังสำือถ่์ง	 USTR	 
เพื�อขอให้้พิจารณาเลืั�อนัการบังคำับใช้การระงับสำิทัธิสิำนัค้ำา	 573	 ราย์การของไทัย์ออกไป็ก่อนั	 เนืั�องจาก 
ทัั�งสำองฝ่าย์ต่างก็ได้รับผ่ลักระทับจากโคำวิด-19	 รวมถ่์งขอคำวามร่วมมือจากสำมาคำม	 ผู้่นัำาเข้าของสำห้รัฐฯ	 
ให้้ช่วย์สำนัับสำนุันั	 แต่	 USTR	 ได้ตอบป็ฏิิเสำธ	 โดย์ระบุว่าไทัย์ไม่ได้ดำาเนิันัการในัสิำ�งทีั�สำห้รัฐฯ	 ต้องการ	 
ทัำาให้้การระงับสิำทัธิ	GSP	ป็ระเทัศไทัย์เป็็นัการชั�วคำราว	มีผ่ลับังคัำบใช้ทัันัทีัในัวันัทีั�	25	เมษาย์นั	2563
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้ทัำาการวิเคำราะห้์ผ่ลักระทับต่อสำินัค้ำาเกษตรทีั�ไทัย์จะได้รับ 
จากการระงับสิำทัธิ	 GSP	 พบว่า	 ผู้่ป็ระกอบการแลัะผู้่ส่ำงออกทีั�ส่ำงสิำนัค้ำาเข้าไป็ในัสำห้รัฐฯ	 อาจได้รับ 
ผ่ลักระทับจากต้นัทุันัสิำนัค้ำาทีั�เพิ�มข่�นัจากทีั�ต้องจ่าย์ภาษีเพิ�มข่�นั	 โดย์ต้องจ่าย์ในัอัตราอากรขาเข้าตาม 
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ส่ัวนัองค์การการค�าโลักแลัะพหุภาคี
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
โทร. 0 2579 5832

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

กรอบทัั�วไป็ซ่�งใช้กับทุักป็ระเทัศ	 (Most-Favored	 Nation:	 MFN)	 ตามห้ลัักมาตรการทัางการคำ้า 
ระห้ว่างป็ระเทัศโดย์ไม่เลืัอกป็ฏิิบัติขององค์ำการการค้ำาโลัก	 (World	 Trade	 Organization:	WTO)	 
โดย์ผู้่ป็ระกอบการแลัะผู้่ส่ำงออกทีั�ส่ำงสิำนัค้ำาเข้าไป็ในัสำห้รัฐฯ	จะไม่ได้รับการย์กเว้นัภาย์ใต้สิำทัธิ	GSP	อีกต่อไป็	 
มีผ่ลัให้้สิำนัค้ำาไทัย์มีคำวามสำามารถ์ในัการแข่งขันัในัตลัาดสำห้รัฐฯ	 ลัดลัง	 ซ่�งเมื�อพิจารณาในัส่ำวนัของ 
สิำนัค้ำาเกษตร	 พบว่า	 จากสำินัค้ำา	 573	 ราย์การทีั�ถู์กระงับสิำทัธิ	 GSP	 เป็็นัสิำนัค้ำาเกษตร	 157	 ราย์การ	 
ซ่�งเป็็นักลุ่ัมสิำนัค้ำาผั่กแป็รรูป็	 ผ่ลัไม้ตระกูลัเบอร์รี�	 ชาเขีย์ว	 ขิงป่็นั	 หู้ฉลัาม	 เส้ำนัพาสำต้า	 ผ่ลัไม้แป็รรูป็	 
สำำาห้รับกลุ่ัมป็ระมงแป็รรูป็อื�นัทีั�อาจถู์กระงับสิำทัธิ	GSP	คำรั�งนีั�	มิใช่กลุ่ัมพิกัดสิำนัค้ำาป็ระมงห้ลัักทีั�ไทัย์ส่ำงออก 
ไป็ยั์งตลัาดสำห้รัฐฯ	(มิใช่สิำนัค้ำากุ้ง	แลัะป็ลัาทูัน่ัากระป็�อง	ซ่�งสำห้รัฐฯ	ย์งัมีการนัำาเข้าจำานัวนัมากอย์า่งต่อเนืั�อง)	 
โดย์ผู้่ป็ระกอบการแลัะผู้่ส่ำงออก	 จะต้องจ่าย์ภาษีนัำาเข้าเพิ�มข่�นัจากร้อย์ลัะ	 0	 เป็็นัร้อย์ลัะ	 0.5-14.9	 
โดย์เฉพาะสิำนัค้ำาทีั�มีการนัำาเข้าในัตลัาดสำห้รัฐฯ	 72	 ราย์การ	 ป็ระกอบด้วย์	 สิำนัคำ้าเกษตรทีั�ถ์ูกเรีย์กเก็บ 
ตามมูลัค่ำาสิำนัค้ำา	 (Ad	 valorem)	 จำานัวนั	 53	 ราย์การ	 ทัำาให้้ไทัย์จะมีต้นัทุันัทัางภาษีทีั�เพิ�มข่�นัป็ระมาณ	 
262.93	 ล้ัานับาทั	 ซ่�งสิำนัค้ำาเกษตรทีั�ได้รับผ่ลักระทับต้นัทุันัทัางภาษีเพิ�มข่�นัมาก	 5	 อันัดับแรก	 ได้แก่	 
เค้ำกถั์�วป็รุงแต่ง	(Bean	cake)	ผั่กป็รุงแต่ง	พาสำต้า	เนืั�อปู็ป็รุงแต่ง	แลัะเวเฟื้อร์	นัอกจากนีั�	ย์ังมีสิำนัค้ำาเกษตร 
ทีั�ถู์กเรีย์กเก็บภาษีตามสำภาพ	(Specific	Rate)	อีก	19	ราย์การ	ซ่�งจะมีภาษีเพิ�มข่�นัตามป็ริมาณการนัำาเข้า 
ของสิำนัค้ำาอีกจำานัวนัห้น่ั�งด้วย์	เช่นั	นัำ�าผ่ลัไม้	มะม่วงป็รุงแต่ง	เมล็ัดแตงโม	ส้ำมป็รุงแต่ง	ถั์�วป็รุงแต่ง	เป็็นัต้นั	
	 ผ่ลัการวิเคำราะห้์ฯ	 จะเป็็นัป็ระโย์ชน์ัต่อภาคำรัฐแลัะผู้่ป็ระกอบการในัการเตรีย์มคำวามพร้อม 
ห้รือป็รับตัวเพื�อลัดผ่ลักระทับตัวต่อสำถ์านัการณ์ดังกล่ัาว	 โดย์การส่ำงเสำริมแลัะพัฒนัาเกษตรกรรมให้้เกิด 
คำวามย์ั�งย์ืนั	 ลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตเพื�อชดเชย์กับอัตราภาษีทีั�ต้องจ่าย์เพิ�มข่�นัผ่่านันัโย์บาย์ของรัฐบาลั	 
เช่นั	 การทัำาเกษตรแป็ลังให้ญ่่	 แลัะการป็ลูักพืชในัพื�นัทีั�ทีั�เห้มาะสำม	 รวมทัั�งเร่งเสำริมสำร้างป็ระสิำทัธิภาพ 
การผ่ลิัต	 สำร้างมูลัค่ำาเพิ�มสำำาห้รับสิำนัค้ำา	 (Value	 Added)	 พัฒนัาคุำณภาพแลัะมาตรฐานัคำวามป็ลัอดภัย์ 
เพื�อสำร้างคำวามน่ัาเชื�อถื์อ	 ให้้ผู้่บริโภคำมีคำวามพ่งพอใจแลัะย์อมจ่าย์ในัราคำาทีั�สูำงข่�นั	 นัอกจากนีั�	 คำวรให้้ 
คำวามสำำาคัำญ่กับการขย์าย์ตลัาดไป็ย์ังป็ระเทัศอื�นัเพื�อลัดการพ่�งพาตลัาดสำห้รัฐฯ	 เช่นั	 การส่ำงเสำริมให้้มี 
การเปิ็ดตลัาดกับป็ระเทัศคู่ำเจรจา	FTA	(Free	Trade	Area)	ของไทัย์ให้้มากข่�นั	เช่นั	เร่งทัำาข้อตกลังทัาง 
การค้ำา	โดย์เฉพาะกับสำห้ภาพย์ุโรป็	(European	Union:	EU)	แลัะ	สำห้ราชอาณาจักร	(United	Kingdom:	 
UK)	เพื�อทัดแทันัตลัาดสำห้รัฐฯ	รวมทัั�งการไป็ลังทุันัผ่ลิัตในัป็ระเทัศทีั�ย์ังคำงได้รับสิำทัธิ	GSP	อย์ู่	เป็็นัต้นั
	 นัอกจากนีั�	 ผู้่ป็ระกอบการ/ผู้่ส่ำงออก	 ภาคำเอกชนั	 แลัะผู้่มีส่ำวนัเกี�ย์วข้อง	 ทีั�ได้รับทัราบถ่์ง 
ราย์การสำินัค้ำาเกษตรทีั�ถู์กตัดสำิทัธิ	 GSP	 จะสำามารถ์เตรีย์มรับมือแลัะป็รับแผ่นักลัย์ุทัธ์ในัทัางธุรกิจ	 
รวมถ่์งพัฒนัาคุำณภาพแลัะมาตรฐานัคำวามป็ลัอดภัย์ต่างๆ	 เพื�อลัดต้นัทุันั	 แลัะพัฒนัาให้้สิำนัค้ำาไทัย์ 
เป็็นัสิำนัค้ำาทีั�มีคุำณภาพเป็็นัทีั�ย์อมรับ	 ในัตลัาดสำห้รัฐฯ	 มากข่�นั	 แม้ว่าราคำาสิำนัค้ำาไทัย์ในัตลัาดสำห้รัฐฯ	 
จะเพิ�มสำูงข่�นั	 ห้ากผู้่บริโภคำมีคำวาม
เชื�อมั�นัมากข่�นั	 ก็จะไม่กระทับกับ
ป็ริมาณการส่ำงออกของไทัย์ไป็
สำห้รัฐฯ	มากนััก
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การดำาเนิันังานักองทนุัปรับโครงสัร�างการผู้ลิัตภาคเกษตร  
เพื�อเพิ�มขีดความสัามารถการแข่งขันัของประเทศ
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	 กองทุนปรับโครงสร้างการผ่ลิต่ภูาคเกษต่รเพื�อเพิ�ม 
ขีด็ความสามารถึการแข�งขันของประเทศ	จัด็ตั่�งขึ�นตั่�งแต่�ป	ีพ.ศ.	2547	 
เพื�อชิ�วยู่เหลือเกษต่รกรที�ได้็รับผ่ลกระทบจากการเปิด็เสรีทางการค้า	 
ในการปรับโครงสร้างการผ่ลิต่ภูาคเกษต่ร	 การเพิ�มประสิทธิิภูาพการผ่ลิต่	 การพัฒนา 
คุณภูาพสินค้า	การแปรร่ป	การสร้างม่ลค�าเพิ�มของสินค้าเกษต่รและอาหาร	และการปรับเปลี�ยู่น 
จากการผ่ลิต่สินค้าที�ไม�มีศักยู่ภูาพส่�สินค้าที�มีศักยู่ภูาพ	และนับตั่�งแต่�จัด็ตั่�งกองทุนฯ	จนถึึง 
ปจัจบัุน	กองทนุฯ	ได้็พัฒนาการด็ำาเนนิงานมา 
อยู่�างต่�อเนื�อง	เพื�อให้เกษต่รกรได็รั้บประโยู่ชิน์ 
จากกองทุนฯ	มากที�สุด็	โด็ยู่ในป	ี2563	กองทนุฯ	 
มีผ่ลการด็ำาเนินงานที�สำาคัญ	ดั็งนี�
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 การจัดสัรรเงินักองทุนัฯ เพื�อช่วยเหลืัอเกษตรกร
		 ในัปี็	 2563	 มีโคำรงการทีั�เสำนัอขอรับเงินัสำนัับสำนุันัจากกองทุันัฯ	 เพื�อเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต 
แลัะพัฒนัาคุำณภาพสิำนัค้ำาเกษตรให้้ได้มาตรฐานั	 จำานัวนั	 2	 โคำรงการ	 ซ่�งคำณะกรรมการบริห้ารกองทุันัฯ	 
ได้พิจารณาคำวามเป็็นัไป็ได้แลัะอนุัมัติเรีย์บร้อย์แล้ัว	จำาแนักเป็็นัสำนิัคำา้โคำเนืั�อ	1	โคำรงการ	สิำนัคำา้โคำนัม	1	โคำรงการ	 
โดย์ได้รับเงินัสำนัับสำนุันัรวมทัั�งสิำ�นั	199,341,560	บาทั	ดังนีั�	
	 1)	 โคำรงการพัฒนัาศักย์ภาพการผ่ลัิตแลัะการตลัาด 
โคำเนืั�อรองรับการเปิ็ดเสำรีทัางการค้ำา	โดย์คำณะกรรมการบริห้าร 
กองทุันัฯ	มีมติ	เมื�อวันัทีั�	7	มกราคำม	2563	อนุัมัติเงินั	จำานัวนั	 
161,781,560	บาทั	ให้้กรมป็ศุสำตัว์	ร่วมกับกลุ่ัมวิสำาห้กิจชุมชนั 
ผู้่เลีั�ย์งโคำเนืั�อ	4	กลุ่ัม	ได้แก่	เคำรือข่าย์วิสำาห้กิจชุมชนัโคำเนืั�อล้ัานันัา	 
จังห้วัดเชีย์งราย์	วิสำาห้กิจชุมชนัผู้่เลีั�ย์งโคำเนืั�อคุำณภาพดีตากฟ้ื้า	 
จังห้วัดนัคำรสำวรรคำ์	 เคำรือข่าย์วิสำาห้กิจชุมชนัโคำเนืั�อไทัย์	 
จังห้วัดราชบุรี	แลัะวิสำาห้กิจชุมชนักลุ่ัมเคำรือข่าย์พัฒนัาโคำเนืั�อ 
จังห้วัดตาก	แลัะบริษัทัพรีเมี�ย์มบีฟื้	จำากัด	เพื�อพัฒนัาศักย์ภาพ 
แลัะเพิ�มขีดคำวามสำามารถ์การผ่ลิัตโคำเนืั�อแลัะเนืั�อโคำให้้สำามารถ์ 
แข่งขันัได้	พัฒนัาป็ระสิำทัธิภาพระบบโลัจิสำติกส์ำเพื�อเพิ�มมูลัค่ำา	 
รวมถ่์งการลัดต้นัทุันัแลัะสำร้างคำวามเข้มแข็งให้้กับเคำรือข่าย์ 
การผ่ลิัตตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานั
	 2)	 โคำรงการสำร้างคำวามมั�นัคำงด้านัอาห้ารโคำนัมรองรับการเปิ็ดเสำรีทัางการค้ำา	โดย์คำณะกรรมการ 
บริห้ารกองทุันัฯ	มีมติเมื�อวันัทีั�	16	ธันัวาคำม	2562	อนุัมัติเงินัจำานัวนั	37,560,000	บาทั	ให้้กรมป็ศุสัำตว์ 
ดำาเนิันัการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตด้านัอาห้ารสัำตว์เพื�อลัดต้นัทุันัการการผ่ลิัตนัำ�านัมดิบของเกษตรกร 
ผู้่เลีั�ย์งโคำนัม	โดย์มีเป้็าห้มาย์ในัการจัดตั�งศูนัย์บ์ริการอาห้ารสัำตว์	(Feed	center)	ด้วย์การส่ำงเสำริมสำห้กรณ์ 
โคำนัม	2	แห่้ง	ได้แก่	สำห้กรณ์โคำนัมกำาแพงแสำนั	จำากัด	แลัะสำห้กรณ์โคำนัมไทัย์-เดนัมาร์คำสำวนัมะเดื�อ	จำากัด	 
ให้้สำามารถ์ผ่ลิัตอาห้ารห้ย์าบคุำณภาพดีห้รืออาห้ารผ่สำมคำรบส่ำวนั	เพื�อจำาห้น่ัาย์ให้้แก่สำมาชิกของสำห้กรณ์ฯ	

 การพัฒนัาปรับปรุงประสิัทธิภาพกระบวนัการดำาเนิันังานัขององค์กร 
	 กองทุันัฯ	 ได้มีการพัฒนัาป็ระสำิทัธิภาพการดำาเนิันังานัมาอย์่างต่อเนืั�อง	 เพื�อให้้เกษตรกรได้รับ 
ป็ระโย์ชน์ัจากกองทุันัฯ	 มากทีั�สำุด	 โดย์ในัป็ี	 2563	 มีการจัดทัำาแผ่นัย์ุทัธศาสำตร์กองทุันัป็รับโคำรงสำร้าง 
การผ่ลิัตภาคำเกษตรฯ	พ.ศ.	2562	-	2564	เพื�อกำาห้นัดทิัศทัางการดำาเนิันังานั	นัอกจากนีั�	ย์ังมีการจัดทัำา 
แผ่นัเพื�อพัฒนัาทัรัพย์ากรบุคำคำลัขององคำ์กร	 การจัดทัำาแผ่นัป็รับป็รุงคำุณภาพการให้้บริการแลัะสำ่งเสำริม 
การป็ระชาสัำมพันัธ์	 การจัดทัำาแผ่นับริห้ารคำวามเสีำ�ย์งของกองทุันัฯ	 การจัดทัำาแผ่นัแม่บทัสำารสำนัเทัศ	 
เพื�อให้้การดำาเนิันังานัมีป็ระสิำทัธิภาพแลัะป็ระสิำทัธิผ่ลัมากข่�นั	

120

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



 การประชาสััมพันัธ์
	 เพื�อให้้ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	ภาคำเอกชนั	สำถ์าบันัเกษตรกร	แลัะเกษตรกร	ได้รับข้อมูลัข่าวสำารเกี�ย์วกับ 
กองทุันัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตรฯ	ตลัอดจนัได้รับทัราบถ่์งผ่ลักระทับจากการเป็ดิเสำรีทัางการค้ำา	 
ทัั�งด้านับวกแลัะด้านัลับอย์่างถู์กต้อง	 นัำาไป็สู่ำการป็รับตัวในัการแข่งขันักับนัานัาป็ระเทัศแลัะสำามารถ์ 
ดำารงอาชีพเกษตรต่อไป็ได้อย์่างย์ั�งย์ืนั	 แลัะเพื�อให้้เกษตรกรทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการเปิ็ดเสำรีทัางการค้ำา	 
สำามารถ์เข้าถ่์งการขอรับคำวามช่วย์เห้ลืัอจากกองทุันัฯ	จ่งได้มีการป็ระชาสัำมพันัธ์ในัรูป็แบบต่างๆ	ดังนีั�

 1. การจัดอบรมเชิงปฏิิบัติการ 
	 	 จำานัวนั	 2	 ห้ลัักสูำตร	 โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อให้้เกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 มีคำวามรู้ 
คำวามเข้าใจเกี�ย์วกับการแนัวทัางการสำนัับสำนุันัเงินัของกองทุันัฯ	 แลัะสำามารถ์จัดทัำาข้อเสำนัอโคำรงการ 
ทีั�เห้มาะสำมคำรบถ์้วนัสำมบูรณ์	 มีคำวามเป็็นัไป็ได้ทีั�จะดำาเนัินังานัให้้ป็ระสำบคำวามสำำาเร็จตามวัตถ์ุป็ระสำงคำ ์
ของโคำรงการ	ดังนีั�
	 	 1)	 โคำรงการอบรมเชิงป็ฏิิบัติการห้ลัักสูำตร	 “การจัดทัำาข้อเสำนัอโคำรงการแลัะแผ่นับริห้าร 
คำวามเสีำ�ย์งโคำรงการทีั�เสำนัอขอรับเงินัสำนัับสำนัุนัจากกองทัุนัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลัิตภาคำเกษตรเพื�อเพิ�ม 
ขีดคำวามสำามารถ์การแข่งขันัของป็ระเทัศ”	จำานัวนั	6	 รุ่นั	 มีผู้่เข้ารับการอบรม	จำานัวนั	300	ราย์	 โดย์มี 
การจัดอบรมทัั�งในัจังห้วัดกรุงเทัพมห้านัคำรแลัะจังห้วัดอื�นัในัภูมิภาคำต่าง	ๆ
	 	 2)		 โคำรงการอบรมเชิงป็ฏิิบัติการห้ลัักสูำตร	 “การวิเคำราะห์้การผ่ลิัต	 การตลัาดสิำนัค้ำาเกษตร 
ในัย์ุคำคำวามป็กติในัรูป็แบบให้ม่	(New	Normal)”	จำานัวนั	1	รุ่นั	มีผู้่เข้าร่วมอบรม	จำานัวนั	100	ราย์

 2.  การจัดทำาหนัังสืัอแจ�งเวียนัแนัะนัำากองทุนัฯ 
	 	 ได้มีการจัดทัำาห้นัังสำือแนัะนัำากองทัุนัฯ	 ไป็ย์ังห้นั่วย์งานัภาคำรัฐ	 ภาคำเอกชนั	 แลัะสำถ์าบันั 
เกษตรกร	จำานัวนั	1,000	ฉบับ

 3.  การเผู้ยแพร่ข�อม้ลัผู่้านัทางเว็บไซ่ต์ www2.oae.go.th/FTA
	 	 กองทุันัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มขีดคำวามสำามารถ์การแข่งขันัของป็ระเทัศ	 
มีคำวามมุ่งมั�นัทีั�จะช่วย์เห้ลืัอแลัะสำนัับสำนุันัเงินัทุันัให้้กับเกษตรกร	 ทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการเปิ็ดเสำรีทัางการค้ำา	 
เพื�อการพัฒนัาการผ่ลิัตแลัะสำร้างมูลัค่ำาเพิ�มให้้กับสิำนัค้ำาเกษตร	ผู้่สำนัใจสำามารถ์ขอรับการสำนัับสำนุันัเงินัทุันั	 
โดย์สำามารถ์ติดต่อขอทัราบราย์ลัะเอยี์ดได้ทีั�	ส่ำวนับรหิ้ารกองทันุัภาคำเกษตร	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	 
โทัรศัพท์ั	0	2561	4727

ส่ัวนับริหารกองทุนัภาคการเกษตร
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2561 4727

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



ดัชนีัความผู้าสุักเกษตรกร ปี 2562 
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	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษต่รได้็จัด็ทำาดั็ชินี 
ความผ่าสุกของเกษต่รกรเพื�อเป็นเครื�องมือในการวัด็ 
ความสำาเร็จของการพัฒนาการเกษต่รและการพัฒนา 
ในด็้ านอื�น	 ๆ	 ที� มีต่�อ คุณภูาพชิี วิต่และความผ่าสุก 
ของเกษต่รกรไทยู่	 และเพื�อใช้ิเป็นแนวทางในการด็ำาเนินนโยู่บายู่ 
และมาต่รการต่�าง	 ๆ	 ให้สอด็คล้องกับภูาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษต่รกร	 
ซึึ่�งจะพิจารณาจาก	5	ด็า้น	ได้็แก�	(1)	ด็า้นเศรษฐกจิ	คอื	เกษต่รกรมรีายู่ได็ที้�เพียู่งพอ	 
มีความมั�นคงและปลอด็ภัูยู่ในการทำางาน	 มีการกระจายู่รายู่ได้็อยู่�างเป็นธิรรม	 
และมีการออมเงินเพื�อสำารองไว้ใช้ิยู่ามฉุกเฉิน	(2)	ด้็านสุขอนามัยู่	คือ	การบริโภูค 
อาหารที�เพียู่งพอและเหมาะสม	 ถ่ึกต้่องต่ามหลักโภูชินาการ	 มีสุขภูาพร�างกายู่ 
ที�แข็งแรง	 ไม�เจ็บป่วยู่	 มีสุขภูาพจิต่ที�ดี็	 รวมทั�งการมีที�อยู่่�อาศัยู่ที�มั�นคง	 
(3)	 ด้็านการศึกษา	 คือ	 มีความร้่	 มีทักษะในการประกอบอาชีิพ	สามารถึปรับตั่ว 
ได้็ทันต่�อการเปลี�ยู่นแปลงทั�งทางด้็านเศรษฐกิจและสังคม	 (4)	 ด้็านสังคม	 คือ	 
การมีส�วนร�วมในการพัฒนาหรือการจัด็การชุิมชิน/ท้องถิึ�น	และ	(5)	ด็า้นสิ�งแวด็ลอ้ม	 
คือ	 การมีระบบนิเวศที�สมดุ็ล	 มีทรัพยู่ากรธิรรมชิาติ่ที�อุด็มสมบ่รณ์จะชิ�วยู่สร้าง 
คุณภูาพชีิวิต่ที�ดี็
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สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



 ดัชนีํคฺวุามผู้าสุกของฺเกษตรกรปี 2562 มีคฺ�าอยู�ทีี่�ระดับ 81.39 ซึึ่�งฺเป็นํการพัฺฒินําอยู�ในํระดับดี  
เพิฺ�มขึ�นํจากปี 2561 ซึึ่�งฺมีคฺ�าอยู�ทีี่�ระดับ 80.30 โดย์มีราย์ลัะเอีย์ดในัแต่ลัะด้านั	ดังนีั�

 ดัชนีัด�านัสุัขอนัามัย 
	 ปี็	 2562	 มีค่ำาอย์ู่ทีั�ระดับ	98.79	 เป็็นัการพัฒนัาอย์ู่ในัระดับดีมาก	 เพิ�มข่�นัจากปี็	 2561	 ซ่�งอยู่์ทีั� 
ระดับ	 98.17	 โดย์มีปั็จจัย์สำนัับสำนุันัจากนัโย์บาย์คำวามป็ลัอดภัย์ด้านัอาห้ารแลัะผ่ลัิตภัณฑ์์อาห้ารของ 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณแ์ลัะกระทัรวงสำาธารณสำขุ	ซ่�งได้มีการขบัเคำลืั�อนัการผ่ลัติสำนิัค้ำาเกษตรป็ลัอดภยั์ 
อย์่างจริงจัง	 แลัะการดำาเนิันัการส่ำงเสำริมสุำขภาพแลัะการจัดการอนัามัย์สิำ�งแวดล้ัอมให้้เอื�อต่อการมี 
สุำขภาพดีของป็ระชาชนัอย์่างต่อเนืั�องตั�งแต่ปี็	2560	จนัถ่์งปั็จจุบันั

 ดัชนีัด�านัสัังคม 
	 ปี็	 2562	 มีค่ำาอย์ู่ทีั�ระดับ	 92.67	 เป็็นัการพัฒนัาอย์ู่ในัระดับดีมาก	 เพิ�มข่�นัจากปี็	 2561	 ซ่�งมีค่ำา 
อยู่์ทีั�ระดับ	 90.98	 โดย์มีปั็จจัย์สำนัับสำนุันัจากนัโย์บาย์ส่ำงเสำริมการรวมกลุ่ัมของเกษตรกร	 มุ่งเน้ันัการมี 
ส่ำวนัร่วมของเกษตรกรในัการบริห้ารจัดการร่วมกันั	 เกษตรกรมีคำวามรู้ส่ำกมั�นัคำงในัอาชีพเกษตรกรรม 
แลัะได้รับการย์อมรับจากสัำงคำมมากข่�นั	 นัอกจากนีั�	 ย์ังมีโคำรงการพัฒนัาเกษตรกรป็ราดเป็รื�อง	 
(Smart	 Farmer)	 เพื�อย์กระดับคำุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 รวมถ่์งจูงใจคำนัรุ่นัให้ม่ให้้หั้นัมาสำนัใจ 
ป็ระกอบอาชีพทัางด้านัการเกษตรมากข่�นั	โดย์มีการดำาเนิันัการมาตั�งแต่ปี็	2559

124

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



 ดัชนีัด�านัเศรษฐกิจ 
	 ปี็	2562	มีค่ำาอยู่์ทีั�ระดบั	75.58	เป็็นัการพฒันัาอย์ู่ในัระดบัป็านักลัาง	เพิ�มข่�นัเล็ักน้ัอย์จากป็	ี2561	 
ซ่�งอย์ู่ทีั�ระดับ	 75.27	 โดย์มีปั็จจัย์สำนัับสำนุันัจากการส่ำงเสำริมการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรทีั�มีคุำณภาพมาตรฐานั	 
เห้มาะสำมกับสำภาพพื�นัทีั�	 แลัะสำอดคำลั้องกับคำวามต้องการของตลัาดมากข่�นั	 ซ่�งช่วย์เพิ�มผ่ลัผ่ลัิต 
แลัะย์กระดับราคำาสิำนัค้ำาเกษตร	นัอกจากนีั�	ส่ำงเสำริมให้้เกษตรกรจัดทัำาบัญ่ชีฟื้าร์ม	เพื�อนัำามาใช้ป็ระโย์ชน์ั 
ในัการวิเคำราะห์้สำถ์านัภาพทัางการเงินั	 ซ่�งทัำาให้้ทัราบถ่์งจุดอ่อนัแลัะผ่ลัสำำาเร็จในัการทัำาการเกษตร	 
แลัะใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการตัดสิำนัใจในัการป็รับเป็ลีั�ย์นัแลัะการวางแผ่นัการผ่ลัิตล่ัวงห้นั้า	 รวมถ่์ง 
การสำร้างวินััย์ทัางการเงินัให้้แก่เกษตรกร	

 ดัชนีัด�านัสิั�งแวดลั�อม 
	 ปี็	2562	มีคำา่อย์ูที่ั�ระดับ	69.60	เป็็นัการพัฒนัาอย์ูใ่นัระดับต้องป็รับป็รุง	เพิ�มข่�นัจากปี็	2561	ซ่�งอย์ูที่ั� 
ระดับ	 67.22	 เนืั�องจากตัวชี�วัดด้านัสิำ�งแวดล้ัอมทีั�สำำาคัำญ่	 คืำอ	 พื�นัทีั�ป่็าไม้มีเพีย์งร้อย์ลัะ	 31.68	 ของพื�นัทีั� 
ทัั�งห้มดของป็ระเทัศ	อย์่างไรก็ตาม	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	โดย์กรมพัฒนัาทีั�ดินั	ได้ให้้คำวามสำำาคัำญ่ 
กับการบริห้ารจัดการทัรัพย์ากรดินัอย์่างสำมดุลัแลัะย์ั�งย์ืนั	 โดย์ส่ำงเสำริมการฟ้ื้�นัฟูื้ป็รับป็รุงดินั	 อนุัรักษ์ดินั 
แลัะนัำ�าในัพื�นัทีั�การเกษตร	รวมทัั�งให้้คำวามรู้กบัเกษตรกรอย์า่งต่อเนืั�อง	ขณะทีั�กระทัรวงทัรัพย์ากรธรรมชาติ 
แลัะสิำ�งแวดลั้อม	 โดย์กรมป็่าไม้	 มีนัโย์บาย์ฟ้ื้�นัฟูื้สำภาพป็่า	 ทัวงคำืนัผื่นัป่็าเพื�อแก้ปั็ญ่ห้านัาย์ทัุนับุกรุกป็่า	 
แลัะส่ำงเสำริมป่็าชุมชนัเพื�อให้้ป็ระชาชนัเข้ามามีส่ำวนัร่วมในัการจัดการทัรัพย์ากรธรรมชาติมากข่�นั
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 ดัชนีัด�านัการศึกษา 
	 ปี็	2562	มีค่ำาอย์ูที่ั�ระดับ	55.09	เป็็นัการพัฒนัาอย์ูใ่นัระดับต้องเร่งแก้ไข	เพิ�มข่�นัจากปี็	2561	ซ่�งอย์ูที่ั� 
ระดับ	 54.22	 เนืั�องจากเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่ของไทัย์เป็็นัผู้่สูำงอายุ์ทีั�ได้รับการศ่กษาตำ�ากว่าภาคำบังคัำบ	 
นัอกจากนีั�	 การทีั�เกษตรกรเป็็นัผู้่สูำงอาย์ุย์ังส่ำงผ่ลักระทับต่อการป็รับตัวแลัะเพิ�มผ่ลิัตภาพการผ่ลิัต 
ด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีสำมัย์ให้ม่แลัะนัวัตกรรมอีกด้วย์	

ดัชนีัความผู้าสุักของเกษตรกร ปี 2559 – 2562

ดัชนีั
แผู้นัฯ 11 แผู้นัฯ 12

2559 2560 2561 2562
ดัชนีํคฺวุามผู้าสุกของฺเกษตรกร 79.77 78.94 80.30 81.39

1.	ดัชนีัด้านัเศรษฐกิจ 67.47 74.85 75.27 75.58

2.	ดัชนีัด้านัสุำขอนัามัย์ 99.01 97.14 98.17 98.79

3.	ดัชนีัด้านัการศ่กษา 58.35 45.50 54.22 55.09

4.	ดัชนีัด้านัสัำงคำม 91.73 90.13 90.98 92.67

5.	ดัชนีัด้านัสิำ�งแวดล้ัอม 66.20 66.71 67.22 69.60

ทีี่�มา: กองนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	

หมายเหตุ: 	 คำะแนันัอย์ูร่ะห้ว่าง	 90.00	-	100.00	 คืำอ	การพัฒนัาอย์ู่ในัระดับดีมาก	

	 คำะแนันัอย์ูร่ะห้ว่าง	 80.00	-	89.99	 คืำอ	การพัฒนัาอยู่์ในัระดับดี	

	 คำะแนันัอย์ูร่ะห้ว่าง	 70.00	-	79.99	 คืำอ	การพัฒนัาอยู่์ในัระดับป็านักลัาง

	 คำะแนันัอย์ูร่ะห้ว่าง	 60.00	-	69.99	 คืำอ	การพัฒนัาอยู่์ในัระดับต้องป็รับป็รุง

	 คำะแนันัน้ัอย์กว่า	 60.00	 คืำอ	การพัฒนัาอยู่์ในัระดับต้องเร่งแก้ไข

	 การดำาเนิันันัโย์บาย์แลัะมาตรการต่าง	 ๆ	 ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ร่วมกับทุักภาคำสำ่วนั 
ทีั�เกี�ย์วข้อง	ภาย์ใต้กรอบแนัวทัางสำำาคัำญ่	อาทิั	ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	20	ปี็	แผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 
แผ่นัพัฒนัาการเกษตร	ในัช่วงแผ่นัพัฒนัาเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติ	ฉบับทีั�	12	รวมถ่์งแผ่นังานับูรณาการ 
พัฒนัาพื�นัทีั�ระดับภาคำมีเป็้าห้มาย์ห้ลััก	 เพื�อพัฒนัาภาคำเกษตรแลัะขับเคำลืั�อนัให้้เกษตรกรไทัย์มีคำวามผ่าสำุก 
แลัะมีคุำณภาพชีวิตทีั�ดีข่�นั	 โดย์มีตัวชี�วัดทีั�สำำาคัำญ่	 คืำอ	 ดัชนีัคำวามผ่าสุำกของเกษตร	 ซ่�งในัปี็	 2562	 
ดัชนีัคำวามผ่าสุำกของเกษตรมีค่ำาสูำงกว่าปี็	2561	แสำดงให้้เห็้นัถ่์งการพัฒนัาทีั�ดีข่�นัในัห้ลัาย์ด้านั	โดย์เฉพาะ 
ด้านัสุำขอนัามัย์แลัะด้านัสัำงคำม	 อย์่างไรก็ตาม	 จำาเป็็นัต้องเร่งป็รับป็รุงด้านัการศ่กษา	 ด้านัสิำ�งแวดล้ัอม	 
แลัะด้านัเศรษฐกิจ	เนืั�องจากการพัฒนัาย์ังอย์ูใ่นัระดับทีั�ค่ำอนัข้างตำ�า	โดย์มีแนัวทัางทีั�สำำาคัำญ่	คืำอ
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สั่วนันัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาเกษตรกรแลัะองค์กรเกษตรกร
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2579 2816

สัอบถามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

 ด�านัการศึกษา 
	 คำวรสำนัับสำนุันัให้้สำมาชิกของคำรัวเรือนัเกษตรได้รับการศ่กษาทีั�สูำงข่�นั	 รวมถ่์งจัดห้ลัักสูำตร 
ด้านัการเกษตรในัทุักระดับการศ่กษาอย์่างเห้มาะสำม	เพื�อให้้คำนัรุ่นัให้ม่ทีั�สำนัใจจะทัำาการเกษตร	มีพื�นัฐานั 
แลัะคำวามพร้อมทีั�ทัำางานัด้านัการเกษตรในัทุักสำาขา

 ด�านัสิั�งแวดลั�อม 
	 คำวรสำ่งเสำริมให้้เกษตรกรป็รับป็รุงบำารุงดินัในัพื�นัทีั�การเกษตรอย์่างต่อเนืั�อง	 สำ่งเสำริมให้้ใช้ปุ็�ย์ 
อย์่างเห้มาะสำมกับสำภาพพื�นัทีั�แลัะชนิัดของพืช	 สำนัับสำนุันัการฟ้ื้�นัฟูื้ป่็าทีั�เสืำ�อมโทัรม	 ป็ลูักสำวนัป่็าชุมชนั	 
ป่็าเศรษฐกิจ	 เพื�อเพิ�มพื�นัทีั�ป่็าไม้ของป็ระเทัศ	 รวมถ่์งการสำร้างคำวามตระห้นัักรู้แลัะถ่์าย์ทัอดองคำ์คำวามรู้ 
เกี�ย์วกับการทัำาเกษตรทีั�เป็็นัมิตรกับสิำ�งแวดล้ัอมให้้แก่เกษตรกร

 ด�านัเศรษฐกิจ 
	 คำวรพัฒนัาแลัะส่ำงเสำริมให้้คำรัวเรือนัเกษตรสำามารถ์สำรา้งราย์ได้จากห้ลัาย์แห้ล่ัง	เพื�อลัดคำวามเสีำ�ย์ง 
แลัะคำวามผั่นัผ่วนัทัางด้านัราย์ได้จากการทัำาการเกษตรเพีย์งอย์่างเดีย์ว	 เช่นั	 การแป็รรูป็สิำนัค้ำาเกษตร	 
แลัะการท่ัองเทีั�ย์วเชิงเกษตร
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	 วันัทีั�	14	-	18	ตุลัาคำม	2562	นัางศศิญ่า	ป็านัตั�นั	 
เลัขานุัการกรม	 แลัะนัางอังคำณา	 พุทัธศรี	 ผู้่อำานัวย์การ 
กองเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 สำำานัักงานั
เศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์เจ้าห้น้ัาทีั�	 ได้เข้าร่วม 
การป็ระชุมคำณะกรรมการคำวามมั�นัคำงอาห้ารโลัก	(CFS)	
คำรั�งทีั�	46	แลัะร่วมงานัวันัอาห้ารโลัก	ณ	องค์ำการอาห้าร
แลัะเกษตรแห่้งสำห้ป็ระชาชาติ	(FAO)	กรุงโรม	สำาธารณรัฐ
อิตาลั	ีร่วมกบัสำำานัักงานัทีั�ป็ร่กษาการเกษตรตา่งป็ระเทัศ	 
ป็ระจำากรุงโรม	สำำาห้รับการป็ระชุม	CFS	มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำ
เพื�อร่วมห้ารือกับผู้่มีส่ำวนัเกี�ย์วข้องกับคำวามมั�นัคำงด้านั
อาห้ารแลัะโภชนัาการทัุกสำาขา	 ทัั�งจากภาคำรัฐ	 เอกชนั	 
ภาคำป็ระชาสัำงคำม	 แลัะสำถ์าบันัต่างๆ	 แลัะร่วมกำาห้นัด
นัโย์บาย์แลัะแนัวทัางการดำาเนิันังานัด้านัคำวามมั�นัคำง
อาห้ารแลัะโภชนัาการของโลัก	
	 นัอกจากนีั�	นัางศศิญ่า	ป็านัตั�นั	เลัขานุัการกรม	 
แลัะนัางอังคำณา	 พุทัธศรี	 ผู้่อำานัวย์การกองเศรษฐกิจ
การเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 ได้อภิป็ราย์เสำนัอคำวามเห็้นั	 
3	 เรื�อง	 ได้แก่	 สำถ์านัการณ์คำวามมั�นัคำงด้านัอาห้ารแลัะ
โภชนัาการของโลัก	ปี็	2562	ร่างแนัวป็ฏิิบัติโดย์สำมัคำรใจ 
ว่าด้วย์ระบบอาห้ารแลัะโภชนัาการ	 แลัะนิัเวศเกษตร 
แลัะนัวตักรรมอื�นั	ๆ 	สำำาห้รับระบบอาห้ารแลัะการเกษตร
อย์่างย์ั�งย์ืนั	 เพื�อเสำริมสำร้างคำวามมั�นัคำงอาห้ารแลัะ
โภชนัาการ	 โดย์ได้เผ่ย์แพร่แนัวทัางการดำาเนิันังานั 
ของไทัย์ทีั�น้ัอมนัำา	“ศาสำตร์พระราชา”	มาป็รับใช้ในัการ
ดำาเนิันังานั	 ได้แก่	 ป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	 แลัะ
การพัฒนัาดินั	 เป็็นัต้นั	 เพื�อส่ำงเสำริมการทัำาเกษตรอย์่าง
ย์ั�งย์ืนั	 รักษาระบบนิัเวศ	 แลัะสำร้างราย์ได้คำวามเป็็นัอย์ู ่
ทีั�ดีให้้กับเกษตรกรไทัย์

สัศก. ร่วมเวที CFS ครั�งที� 46 ช้ศาสัตร์พระราชา  
ผู้ลัักดันัความมั�นัคงอาหารในัเวทีโลัก
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การสััมมนัา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 แลัะแนัวโนั�มปี 2563 

	 วันัทีั�	18	ธันัวาคำม	2562	นัาย์นัราพัฒน์ั	แก้วทัอง	ผู้่ช่วย์รัฐมนัตรี 
ป็ระจำากระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานัเป็ิดการสำัมมนัาภาวะ 
เศรษฐกิจการเกษตรปี็	2562	แลัะแนัวโน้ัมปี็	2563	“ภาคำเกษตรภาย์ใต้ 
เทัคำโนัโลัย์ีเป็ลีั�ย์นัโลัก”	 (Disruptive	 Agricultural	 Technology	 :	 
National	Agricultural	Big	data)	ณ	ห้้องคำอนัเวนัชั�นั	เซ็นัเตอร์	โรงแรม 
รามาการ์เด้นัส์ำ	 กรุงเทัพฯ	 โดย์มีนัาย์ระพีภัทัร์	 จันัทัรศรีวงศ์	 เลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 กล่ัาวราย์งานั	 แลัะบรรย์าย์เรื�องภาวะ 
เศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2562	 แลัะแนัวโน้ัมปี็	 2563	 ภาย์ในังานัสัำมมนัา	 
มีการป็าฐกถ์าพิเศษ	 หั้วข้อ	 “Disruptive	 Agricultural	 Technology	 
พลิักโฉมเกษตรไทัย์”	 โดย์	 ศาสำตราจารย์์	 ดร.สุำชัชวีร์	 สำุวรรณสำวัสำดิ�	 
อธิการบดี	สำถ์าบันัเทัคำโนัโลัยี์พระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณทัห้ารลัาดกระบัง	
	 สำำาห้รับช่วงบ่าย์มกีารอภปิ็ราย์ในัหั้วข้อ	“National	Agricultural	 
Big	 data	 เพื�อพัฒนัาเกษตรไทัย์”	 โดย์	 นัาย์ระพีภัทัร์	 จันัทัรศรีวงศ์	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
นัางสำาวพมิพช์นัก	วอนัขอพร	ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานันัโย์บาย์แลัะย์ทุัธศาสำตรก์ารคำา้	กระทัรวงพาณชิย์	์นัาย์อดิทััต	วะสำนีันัทั์	 
รองผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานัเศรษฐกิจอุตสำาห้กรรม	 กระทัรวงอุตสำาห้กรรม	 นัาย์ป็ระพันัธ์	 จิวะพงษ์	 ผู้่อำานัวย์การ 
ฝ่าย์พัฒนัาอย์า่งย์ั�งย์นืั	DTAC	แลัะนัาย์กนััตพงษ	์แก้วกมลั	รองป็ระธานัเคำรอืขา่ย์	Young	Smart	Farmer	Thailand	 
ซ่�งดำาเนิันัการอภิป็ราย์	 โดย์	 รศ.ดร.ธีรณี	 อจลัากุลั	 ผู้่อำานัวย์การสำถ์าบันัส่ำงเสำริมการวิเคำราะห์้แลัะบริห้ารข้อมูลั 
ขนัาดให้ญ่่ภาคำรัฐ	 สำำานัักงานัส่ำงเสำริมเศรษฐกิจดิจิทััลั	 ทัั�งนีั�	 มีนัักวิชาการ	 ผู้่แทันัภาคำรัฐแลัะผู้่ป็ระกอบการ 
ภาคำเอกชนัทีั�เกี�ย์วข้องทัางการเกษตร	สำถ์าบนััการศ่กษา	ผู้่แทันัเกษตรกร	สืำ�อมวลัชนั	แลัะเข้ารว่มป็ระมาณ	550	คำนั
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	 วันัทีั�	25	ธันัวาคำม	2562	นัาย์อลังกรณ	์พลับุตร	ทีั�ป็ร่กษารฐัมนัตรี 
ว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานัเป็ิดพิธีลังนัามบันัท่ัก 
คำวามร่วมมอืการพฒันัาระบบฐานัขอ้มลูัด้านัการเกษตรแห้ง่ชาต	ิซ่�งจดัโดย์ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ณ	ห้้องป็ระชุมวายุ์ภักษ์	3	-	4	ศูนัย์ป์็ระชุม 
วาย์ุภักษ์	 โรงแรม	 เซ็นัทัรา	 บาย์	 เซ็นัทัาราศูนัย์์ราชการแลัะคำอนัเวนัชันั 
เซ็นัเตอร์	แจ้งวัฒนัะ	กรุงเทัพมห้านัคำร	โดย์มี	นัาย์ระพีภัทัร์	จันัทัรศรีวงศ์	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	กล่ัาวราย์งานั	แลัะได้รับเกีย์รติ 
จาก	นัาย์นัราพัฒน์ั	แก้วทัอง	ผู้่ช่วย์รัฐมนัตรีป็ระจำากระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ร่วมเป็็นัสัำกขีพย์านั	
	 ในัการนีั�	 นัาย์อนัันัต์	 สุำวรรณรัตน์ั	 ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัผู้่ลังนัามร่วมกับผู้่บริห้าร
	9	กระทัรวง	(8	กระทัรวง	แลัะ	1	ห้น่ัวย์งานัในักำากับดูแลัสัำงกัดสำำานัักนัาย์กรัฐมนัตรี)	ป็ระกอบด้วย์	กระทัรวงการ
อุดมศ่กษา	 วิทัย์าศาสำตร์	 วิจัย์แลัะนัวัตกรรม	 กระทัรวงพาณิชย์	์ กระทัรวงดิจิทััลัเพื�อเศรษฐกิจแลัะสัำงคำม	 กระทัรวง
ทัรัพย์ากรธรรมชาติแลัะสิำ�งแวดล้ัอม	 กระทัรวงการคำลััง	 กระทัรวงอุตสำาห้กรรม	 กระทัรวงมห้าดไทัย์	 กระทัรวง
สำาธารณสุำข	แลัะสำำานัักงานัพัฒนัารัฐบาลัดิจิทััลั	(องค์ำการมห้าชนั)	ทัั�งนีั�	พิธีลังนัาม	MOU	ดังกล่ัาว	นัับเป็็นัป็ระวัติศาสำตร์
คำรั�งแรก	ในัการขับเคำลืั�อนั	Big	Data	ด้านัการเกษตรของป็ระเทัศร่วมกันัทัั�ง	10	กระทัรวง

พิธี MOU พัฒนัาระบบฐานัข�อม้ลัด�านัการเกษตรแห่งชาติ 10 กระทรวง 
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	 วันัทีั�	31	มกราคำม	2563	ดร.	ทััศนีัย์์	เมืองแก้ว	รองเลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์	 ดร.พงศ์ไทั	 ไทัโย์ธินั	 ผู้่อำานัวย์การกองนัโย์บาย์ 
แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	 แลัะเจ้าห้น้ัาทีั�ทีั� เกี�ย์วข้องจากกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์ได้ร่วมติดตามสำถ์านัการณ์การป็ลัูกห้นั่อไม้ฝรั�งแลัะข้าวโพดฝักอ่อนั 
ในัพื�นัทีั�จังห้วัดกาญ่จนับุรี	 เพื�อรวบรวมข้อมูลัป็ระกอบการจัดทัำาแนัวทัางสำ่งเสำริม 
การเพาะป็ลูักพืชทัางเลืัอกทีั�มีมูลัค่ำาสูำงเพี�อสำร้างราย์ได้ให้้เกษตรกรแลัะเพิ�มศักย์ภาพ 
การแข่งขันัสิำนัค้ำาเกษตรไทัย์

ติดตามสัถานัการณ์์การปล้ักหน่ัอไม�ฝรั�งแลัะข�าวโพดฝักอ่อนั 
ในัพื�นัที�จังหวัดกาญจนับุรี 
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	 วันัทีั�	 11	 กุมภาพันัธ์	 2563	 ดร.	 ทััศนีัย์์	 เมืองแก้ว	 
รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์ 
นัางอังคำณา	พทุัธศร	ีผู้่อำานัวย์การกองเศรษฐกจิการเกษตรระห้วา่ง 
ป็ระเทัศ	 แลัะนัาย์บุญ่ลัาภ	 โสำวัณณะ	 ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตรทีั�	2	นัำาคำณะ	ADB	แลัะผู้่เข้าร่วมป็ระชุมห้ารือ 
ผู้่มีส่ำวนัเกี�ย์วข้องภาย์ใต้โคำรงการ	“การป็รับตัวต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลัง 
สำภาพภูมิอากาศในัภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มการฟ้ื้�นัตัวแลัะคำวามย์ั�งย์นืั 
ในัพื�นัทีั�สูำง”	 (Climate	 Change	 Adaptation	 in	 Agriculture	 
for	Enhanced	Recovery	and	Sustainability	of	Highlands)	 
ลังพื�นัทีั� ตัวอย่์างทีั�จะการดำาเนิันัการภาย์ใต้โคำรงการดังกล่ัาว	 
ณ	ต.บัวให้ญ่่	อ.นัาน้ัอย์	จ.น่ัานั

สัศก. นัำาคณ์ะ ADB ลังพื�นัที�ตัวอย่าง 
การแก�ปัญหา Climate Change จ.น่ัานั 
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	 วันัทีั�	13	กุมภาพนััธ์	2563	นัาย์ระพภัีทัร์	จันัทัรศรวีงศ์	เลัขาธกิาร 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์	 นัางอัญ่ชนัา	 ตราโช	 
รองเลัขาธิการ	 นัางสำาวราตรี	 เม่นัป็ระเสำริฐ	 ผู้่อำานัวย์การสำำานัักวิจัย์ 
เศรษฐกิจการเกษตร	นัาย์ชีวิต	เม่งเอีย์ด	ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตรทีั�	 7	 จังห้วัดชัย์นัาทั	 แลัะนัาย์กิตติ	 กุบแก้ว	 ผู้่เชี�ย์วชาญ่ 
ด้านัพฒันัาพันัธ์ุกระบอื	กรมป็ศสัุำตว์	พร้อมคำณะ	ลังพื�นัทีั�	บริษัทั	พรีเมยี์มบีฟื้	 
จำากัด	 อ.ห้นัองห้ญ้่าไช	 จ.สุำพรรณบุรี	 เพื�อติดตามสำถ์านัการณ์การผ่ลิัต	 
แลัะการตลัาดโคำเนืั�อ	แลัะคำวามพร้อมของ	บริษัทัฯ	 เพื�อดำาเนิันัโคำรงการ 
พัฒนัาศักย์ภาพการผ่ลิัตแลัะการตลัาดโคำเนืั�อรองรับ	FTA	จากการลังพื�นัทีั� 
คำรั�งนีั�	พบว่า	บริษัทัฯ	ได้ดำาเนิันัการร่วมกับเกษตรกรในัเคำรือข่าย์	ทัำาการ 
แป็รสำภาพโคำ	เพื�อจำาห้น่ัาย์ให้้กับแมคำโคำร	บาร์บีคิำว	พลัาซา่	CP	Freshmart	 
แลัะลั่าสุำดได้มีการทัำาสัำญ่ญ่าขาย์กับ	 Tesco	 Lotus	 ซ่�งไม่เพีย์งจำาห้น่ัาย์ 
เนืั�อโคำในัป็ระเทัศ	 แต่ย์ังมีการสำ่งออกไป็ย์ังป็ระเทัศเพื�อนับ้านั	 ได้แก่	 
กัมพูชา	 ลัาว	 แลัะเมีย์นัมาร์	 โดย์บริษัทัฯ	 ยั์งดำาเนิันัการทัำาผ่ลิัตภัณฑ์์ 
เนืั�อโคำขุนัเกรดพรีเมีย์ม	 เพื�อจำาห้นั่าย์ตลัาดระดับบนัอีกด้วย์	 โดย์จะ 
ขย์าย์ธุรกิจการเปิ็ดร้านัสำเต๊ก	ในัห้้าง	Tesco	Lotus	ต่อไป็ในัอนัาคำต	
	 นัอกจากนีั�	 เลัขาธิการ	 สำศก.	 ย์ังได้ลังพื�นัทีั�	 วิสำาห้กิจชุมชนั 
ห้นัองห้ญ้่าไซ	ซ่�งอย์ูใ่นัเคำรือข่าย์ของ	บริษัทั	พรีเมีย์มบีฟื้	จำากัด	เพื�อติดตาม 
สำถ์านัการณก์ารผ่ลิัตห้ญ้่าแพงโกลัา่	ซ่�งตลัาดมคีำวามต้องการมาก	โดย์	สำศก.	 
แลัะกรมป็ศุสัำตว์	 จะได้ศ่กษาแนัวทัางเพิ�มศักย์ภาพการผ่ลิัตห้ญ้่าเพื�อการเลีั�ย์งสัำตว์	 ทัั�งนีั�	 จากการลังพื�นัทีั�ดังกล่ัาว	 
เลัขาธกิาร	สำศก.	ได้แนัะแนัวทัางในัการผ่ลัติสำนิัค้ำาโคำอย์า่งคำรบวงจร	อาทั	ิห้นัังโคำ	เคำรื�องในั	เขา	แลัะ	ชิ�นัส่ำวนัรอง	ตา่งๆ	 
เพื�อเพิ�มมูลัค่ำา	 ด้วย์แนัวทัางการร่วมทุันัระห้ว่างภาคำรัฐแลัะเอกชนั	ห้รือ	 Public	 Private	 Partnership	ห้รือ	 PPP	 
โดย์ทัางกองทุันั	FTA	พร้อมทีั�จะสำนัับสำนุันัด้านัเงินัทุันัแก่เกษตรกรทีั�มีศักย์ภาพอย์่างเต็มทีั�

เลัขาธิการ สัศก. ลังพื�นัที�ประเมินัความพร�อม  
บ.พรีเมียม บีฟื้ จ.สุัพรรณ์บุรี 
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	 วันัทีั�	24	กุมภาพันัธ์	2563	นัาย์นัราพัฒน์ั	แก้วทัอง	กรรมการ 
ผู้่ช่วย์รัฐมนัตรีป็ระจำากระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานัเปิ็ดงานั 
การสัำมมนัาการจัดทัำาฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตรแห่้งชาติ	 ณ	 โรงแรม 
แอมบาสำซาเดอร์	 ซิตี�	 จอมเทีัย์นั	 อำาเภอสัำตหี้บ	 จังห้วัดชลับุรี	 โดย์มี 
นัาย์ระพีภัทัร์	 จันัทัรศรีวงศ์	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
กล่ัาวราย์งานั	 ซ่�งมีการบรรย์าย์พิเศษหั้วข้อ	 “ปี็	 2020	 ย์กระดับ 
การเกษตรไทัย์ด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีเกษตร	 4.0”	 โดย์	 นัาย์อลังกรณ์	 พลับุตร	 
ทีั�ป็ร่กษารัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะการบรรย์าย์	 
เรื�อง	 “ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห้่งชาติ	 Big	 Data	 เพื�อคำนัไทัย์ทัุกคำนั”	 จาก	 
รศ.ดร.ธีรณี	 อจลัากุลั	 ผู้่อำานัวย์การสำถ์าบันัส่ำงเสำริมการวิเคำราะห์้แลัะ 
บริห้ารข้อมูลัขนัาดให้ญ่่ภาคำรัฐ	 ห้รือ	 GBDi	 รวมทัั�งการอภิป็ราย์กลุ่ัม 
เพื�อระดมคำวามคำิดเห็้นัร่วมกันัของห้น่ัวย์งานัภาย์ใต้	MOU	 การพัฒนัา 
ระบบฐานัขอ้มลูัด้านัการเกษตรแห้ง่ชาตทัิั�ง	10	กระทัรวง	แลัะห้นัว่ย์งานัตา่งๆ	 
ในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ทัั�ง	22	ห้น่ัวย์งานั	ทัั�งนีั�	การสัำมมนัา 
ดังกล่ัาว	จัดข่�นัระห้ว่างวันัทีั�	24	-	25	กุมภาพันัธ์	2563	เพื�อสำร้างเคำรือข่าย์ 
การทัำางานัด้านัการจัดทัำาข้อมูลัด้านัการเกษตรให้้เป็็นัเอกภาพ	 
สู่ำฐานัข้อมูลัด้านัการเกษตรแห่้งชาติ	 แลัะเพิ�มองค์ำคำวามรู้ทัางด้านั 
ฐานัข้อมูลัขนัาดให้ญ่่	 (Big	 Data)	 ให้้กับเจ้าห้น้ัาทีั�แลัะผู้่เกี�ย์วข้องในั 
ห้น่ัวย์งานัต่าง	ๆ	รวมกว่า	150	คำนั

การสััมมนัาการจัดทำาฐานัข�อม้ลัด�านัการเกษตรแห่งชาติ
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	 วันัทีั�	28	กุมภาพันัธ์	2563	นัาย์ระพีภัทัร์	จันัทัรศรีวงศ์	เลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมอภิป็ราย์หั้วข้อ	 “โคำรงการอันัเนืั�อง 
มาจากพระราชดำาริ	 กับการพัฒนัาของป็ระเทัศไทัย์	 แลัะการบูรณาการ 
ขับเคำลืั�อนัโคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ”	 ในังานัสัำมมนัาเรื�อง	 
แนัวทัางการขับเคำลืั�อนั	 บูรณาการติดตามโคำรงการอันัเนืั�องมาจาก 
พระราชดำาริ	ด้านัการเกษตร	ณ	ห้้องพ่�งบุญ่ฯ	อาคำารวิสัำย์ทััศน์ั	สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 โดย์ได้รับเกีย์รติจาก	 นัาย์อนัันัต์	 สุำวรรณรัตน์ั	 
ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	เป็็นัป็ระธานัในัพิธีเปิ็ด	เพื�อให้้ผู้่เข้าร่วม 
สัำมมนัามีคำวามรู้คำวามเข้าใจการดำาเนิันังานัโคำรงการ	แลัะรับทัราบแนัวทัาง 
ในัการขับเคำลืั�อนั	 รวมทัั�งแนัวทัางการติดตามโคำรงการอันัเนืั�องมาจาก 
พระราชดำาริในัห้ลัากห้ลัาย์มิติ	ตลัอดจนัเป็็นัเวทีัแลักเป็ลีั�ย์นัคำวามคิำดเห็้นั 
อันัจะส่ำงผ่ลัให้้การขับเคำลืั�อนั	ผ่ลัักดันัการดำาเนิันังานัโคำรงการต่อไป็

สัศก. จัดเวทีสััมมนัาแนัวทางการขับเคลืั�อนั บ้รณ์าการติดตาม 
โครงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ ด�านัการเกษตร 
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	 วันัทีั�	5	 มีนัาคำม	2563	นัาย์ระพีภัทัร์	 จันัทัรศรีวงศ์	 เลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์	 นัาย์พลัเชษฐ์	 ตราโช	 
รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมพิธีลังนัามบันัท่ัก 
ข้อตกลังคำวามร่วมมือการจัดตั�งศูนัย์เ์ทัคำโนัโลัย์เีกษตรแลัะนัวัตกรรม	(AIC)	 
แลัะการป็ระชุมทัำาคำวามเข้าใจแนัวทัางการขับเคำลืั�อนัศูนัย์์	 AIC	 
ณ	ห้้องป็ระชุมป็รินัซ์	3	โรงแรมป็รินัซ์พาเลัสำ	มห้านัาคำ	กรุงเทัพฯ	เพื�อให้้ 
ศูนัย์เ์ทัคำโนัโลัยี์เกษตรแลัะนัวัตกรรม	(Agritech	and	Innovation	Center:	 
AIC)	 เป็็นัแห้ล่ังรวบรวมองค์ำคำวามรู้ทัางเทัคำโนัโลัย์ีการเกษตร	 แลัะเป็็นั 
แห้ล่ังบ่มเพาะภูมิปั็ญ่ญ่าท้ัองถิ์�นัทีั�เกษตรกรสำามรถ์นัำาไป็ใช้ป็ระกอบ 
การตัดสิำนัใจดำาเนิันัการส่ำงเสำริมป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต	การเกษตรแป็รรูป็	 
แลัะการตลัาดอย์่างย์ั�งย์ืนัต่อไป็

พิธีลังนัามบันัทึกข�อตกลังความร่วมมือการจัดตั�ง 
ศ้นัย์เทคโนัโลัยีเกษตรแลัะนัวัตกรรม (AIC) 
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		 วันัทีั�	 24	 มีนัาคำม	 2563	 เนืั�องในัโอกาสำ 
วันัคำล้ัาย์วันัสำถ์าป็นัาสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
คำรบรอบ	41	ปี็สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้จัด 
พิธีสำงฆ์์	โดย์มีพระเทัพคุำณาภรณ์	(โสำภณ	โสำภณจิตโต	 
ป็.ธ.	 9)	 เจ้าอาวาสำวัดเทัวราชกุญ่ชรวรวิห้าร	 
เป็็นัป็ระธานัในัพธีิสำงฆ์์	แลัะพธีิพุทัธาภเิษก	ณ	บริเวณ 
ชั�นั	1	อาคำารนัวัตกรรม	ห้ลัังจากพิธีสำงฆ์์สิำ�นัเสำร็จแล้ัว 
ได้มีการป็ระกอบพิธีตั�งเทัวาลััย์องค์ำทั้าวมห้าพรห้ม 
ป็ระจำาสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เพื�อเป็็นั 
สิำ�งศักดิ�สิำทัธิ�ทีั�ย์่ดเห้นีั�ย์วในัจิตใจ	 ให้้มีแต่คำวามเป็็นั 
สิำริมงคำลัแก่ตนัเองแลัะสำำานัักงานั	 โดย์	 พระมห้าราช 
คำรูพิ ธีศ รี วิ สุำทั ธิ คุำณ	 หั้วห้น้ัาพราห้มณ์	 สัำง กัด 
กองพระราชพิธี	สำำานัักพระราชวัง	เป็็นัป็ระธานัในัพิธี 
บวงสำรวงเทัวาลััย์ท้ัาวมห้าพรห้ม	โดย์มีคำณะผู้่บริห้าร	 
ข้าราชการแลัะเจ้าห้นั้าทีั�เข้าร่วมพิธี	 ณ	 สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร

ครบรอบ 41 ปี วันัคลั�ายวันัสัถาปนัา สัศก. จัดพิธีสังฆ์์  
พร�อมตั�งเทวาลััยองค์ท�าวมหาพรหมประจำาสัำานัักงานั
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	 วันัทีั�	19	พฤษภาคำม	2563	นัางอัญ่ชนัา	ตราโช	รองเลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมข้าราชการแลัะเจ้าห้น้ัาทีั�สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคำโลัหิ้ต	 ทุัก	 3	 เดือนั	 ให้้แก่ 
สำภากาชาดไทัย์	ณ	ศูนัย์์บริการโลัหิ้ตแห่้งชาติ	สำภากาชาดไทัย์	กรุงเทัพฯ	 
ทัั�งนีั�	กิจกรรมดังกล่ัาวนัอกจากจะเป็็นัการร่วมกันัทัำากิจกรรมเพื�อสัำงคำมแล้ัว	 
ย์ังเป็็นัห้น่ั�งในันัโย์บาย์ห้ลัักด้านั	 Happiness	 ของเลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	เพื�อให้้บุคำลัากรมีการป็ฏิิบัติงานั	แลัะกิจกรรมต่าง	ๆ 	 
ร่วมกันัในัการเสำริมสำร้างคำวามสัำมพันัธ์แลัะคำวามสุำขในัองค์ำกร

สัศก. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลัหิตให�แก่สัภากาชาดไทย
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	 วันัทีั�	26	พฤษภาคำม	2563	นัาย์พลัเชษฐ์	ตราโช	 
รองเลัขาธิการ	 สำศก.	 พร้อมด้วย์	 นัางสำาวภัสำชา	 ผ่่องใสำ	 
รักษาการในัตำาแห้น่ังผู้่เชีย์วชาญ่ดา้นัการบรหิ้ารทัรพัย์ากร 
บุคำคำลั	 ข้าราชการแลัะเจ้าห้น้ัาทีั�	 สำศก.	 ได้นัำาผ่ลิัตภัณฑ์์ 
นัมไทัย์	 –	 เดนัมาร์คำ	 ขององคำ์การสำ่งเสำริมกิจการโคำนัม 
แห่้งป็ระเทัศไทัย์	 ในัโคำรงการ	 “สำาย์ใย์นัมไทัย์-เดนัมาร์คำ	 
ส่ำงกำาลัังใจสู้ำภัย์โคำวิด-19”	 ส่ำงมอบให้้แก่มูลันิัธิเด็กอ่อนั 
ในัสำลััม	 บ้านัเสืำอให้ญ่่	 เพื�อเป็็นักำาลัังใจให้้กับผู้่ป็กคำรอง 
เด็กอ่อนัในัสำลััม	 ซอย์บ้านัเสืำอให้ญ่่	 ในัการรับมือกับ 
สำถ์านัการณ์การแพร่ระบาดของโรคำติดต่อเชื�อไวรัสำโคำวิด-19	 
รวมทัั�งได้รับผ่ลักระทับจากสำภาพเศรษฐกิจในัปั็จจุบันั	 
ทัั�งนีั�	มูลันิัธิเด็กอ่อนัในัสำลััมฯ	ขอเชิญ่ชวนัทุักท่ัานั	ร่วมปั็นับุญ่... 
เติมเงินัตามกำาลัังศรัทัธา	 เพื�อช่วย์เห้ลืัอเด็กน้ัอย์ทีั�ทุักข์ 
ให้้รอดชีวิตแลัะการพัฒนัาของเด็กไม่ห้ย์ุดนิั�ง	 ได้ทีั�บัญ่ชี	 
“มูลันิัธิเด็กอ่อนัในัสำลััมฯ”	 ป็ระเภทักระแสำราย์วันั	 ห้รือ 
ติดต่อสำอบถ์ามราย์ลัะเอีย์ดได้ทีั�	02-541-6092-5

สัศก. ร่วมกับ อ.สั.ค. มอบนัมไทย – เดนัมาร์ค ให�ม้ลันิัธิเด็กอ่อนัฯ
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	 	วันัทีั�	26	พฤษภาคำม	2563	นัาย์สำำาราญ่	สำาราบรรณ์	รองป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	เป็็นัป็ระธานั 
การป็ระชุมชี�แจงแนัวทัางการเสำนัอโคำรงการภาย์ใต้กรอบนัโย์บาย์การฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสัำงคำมของป็ระเทัศ	 
(แผ่นังานั/โคำรงการ	 กลุ่ัมทีั�	 3	 ตามบัญ่ชีท้ัาย์พระราชกำาห้นัดฯ)	ณ	 ห้้องป็ระชุมพ่�งบุญ่ฯ	 ชั�นั	 8	 อาคำารวิสัำย์ทััศน์ั	 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	โดย์มี	ดร.ทััศนีัย์	์เมืองแก้ว	รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมชี�แจง 
ให้้ผู้่แทันัห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์รับทัราบแนัวทัางแลัะสำร้างคำวามเข้าใจร่วมกันัในัการจัดทัำา 
แลัะเสำนัอโคำรงการให้้เป็็นัไป็ตามวัตถุ์ป็ระสำงค์ำของแผ่นังานั/โคำรงการ	 กลุ่ัมทีั�	 3	 ตามบัญ่ชีท้ัาย์พระราชกำาห้นัดฯ	 
เพื�อฟ้ื้�นัฟูื้เศรษฐกิจแลัะสัำงคำม	ทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	2019

การประชุมชี�แจงแนัวทางการเสันัอโครงการภายใต�กรอบนัโยบาย 
การฟื้้� นัฟ้ื้เศรษฐกิจแลัะสัังคมของประเทศ  
(แผู้นังานั/โครงการ กลุ่ัมที� 3 ตามบัญชีท�ายพระราชกำาหนัดฯ)
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	 วันัทีั�	 30	 มิถุ์นัาย์นั	2563	ดร.ทััศนีัย์์	 เมืองแก้ว	รองเลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	เป็็นัป็ระธานัการป็ระชมุ	แลัะชี�แจงแนัวทัาง 
การจัดทัำาโคำรงการสำำาคัำญ่เพื�อขับเคำลืั�อนัการบรรลัุเป็้าห้มาย์ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ 
แลัะแผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 2565	 
เพื�อให้้ห้น่ัวย์งานัภาย์ในั	 สำศก.	 สำามารถ์วิเคำราะห์้แลัะจัดทัำาในัส่ำวนัของ 
การวิเคำราะห์้ห่้วงโซ่คุำณค่ำาของเป้็าห้มาย์แผ่นัแม่บทัย์่อย์	(Value	Chain)	 
แลัะการจัดทัำาโคำรงการสำำาคัำญ่ของ	สำศก.ต่อไป็	ทัั�งนีั�	ได้มีการแบ่งกลุ่ัมระดม 
คำวามคิำดเห็้นัเพื�อจัดทัำา	Worksheet	 2	 (การวิเคำราะห์้ห่้วงโซ่คุำณค่ำาของ 
เป้็าห้มาย์แผ่นัแม่บทัย่์อย์)	แลัะนัำาเสำนัอโคำรงการสำำาคัำญ่ภาย์ใต้	Value	Chain	 
ณ	ห้้องป็ระชุม	1	ชั�นั	3	อาคำารนัวัตกรรม	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมจัดทำาโครงการสัำาคัญเพื�อขับเคลืั�อนัการบรรลุัเป้าหมาย 
ยุทธศาสัตร์ชาติแลัะแผู้นัแม่บทภายใต�ยุทธศาสัตร์ชาติ  

ประจำาปีงบประมาณ์ 2565
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	 วันัทีั�	9	กรกฎาคำม	2563	นัาย์พลัเชษฐ์	ตราโช	 
รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
พร้อมด้วย์นัาย์ธวัชชัย์	 เดชาเชษฐ์	 ผู้่อำานัวย์การ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทีั�	1	แลัะเจ้าห้น้ัาทีั�จาก 
สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตรทีั�	1	ลังพื�นัทีั�ตรวจเย์ี�ย์ม 
สำวนัลัำาไย์	ของนัาย์นิัโรจน์ั	แสำนัไชย์	(ศกอ.)	ณ	สำวนั 
แสำนัไชย์	 ม.1	 ต.วังผ่าง	 อ.เวีย์งห้นัองลั่อง	 จ.ลัำาพูนั	 
แลัะจุดรับซื�อลัำาไย์ในัจังห้วัดเชีย์งให้ม่	 เพื�อติดตาม 
สำถ์านัการณ์ด้านัการผ่ลิัต	แลัะการตลัาดสิำนัค้ำาลัำาไย์

รองเลัขาธิการ สัศก. ตรวจเยี�ยมสัวนัลัำาไย ศกอ. จ.ลัำาพ้นั
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	 วันัทีั�	20	กรกฎาคำม	2563	นัาย์ระพีภัทัร์	จันัทัรศรีวงศ์	เลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัป็ระธานัเป็ิดโคำรงการแรงงานัคำืนัถิ์�นั	 
พลิักฟ้ื้�นัผื่นัดินั	 ด้วย์ห้ลัักป็รัชญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์ง	 ภาย์ใต้โคำรงการ	 
พัฒนัาศักย์ภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสำาป็ระจำาศูนัย์์เรีย์นัรู้การเพิ�ม 
ป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	ศพก.	อ.บ้านัไผ่่	จังห้วัดขอนัแก่นั	โดย์มี 
นัาย์วรทััศน์ั	 ธุลีัจันัทัร์	 รองผู้่ว่าราชการจังห้วัดขอนัแก่นั	 กล่ัาวต้อนัรับ	 
แลัะนัาย์ฉกาจ	ฉันัทัจิระวัฒน์ั	ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
ทีั�	 4	 จังห้วัดขอนัแก่นั	 กล่ัาวราย์งานั	 ทัั�งนีั�	 การจัดอบรมดังกล่ัาว	 
มีนัาย์วุฒิ ชัย์	 ม่วงให้ม่ 	 เศรษฐกิจการเกษตรอาสำา	 อ.บ้ านัไ ผ่่	 
แลัะนัาย์สุำริย์ันัต์	 พิเชษฐพงษ์วิมุติ	 เจ้าของ	 ศพก.	 อ.บ้านัไผ่่	 เป็็นัผู้่มี 
ส่ำวนัสำำาคัำญ่ในัการถ์่าย์ทัอดองคำ์คำวามรู้ในัคำรั�งนีั�	 ซ่�ง	 สำศก.	 ได้นัำาต้นัแบบ 
ของจงัห้วดัศรสีำะเกษ	เป็็นัโมเดลัในัการขย์าย์ผ่ลัโคำรงการฯ	ไป็ทัั�วป็ระเทัศ	 
ขณะนีั�	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตรทีั�	1	-	12	ได้จัดอบรมไป็แลัว้มากกวา่	 
300	ราย์	แลัะจะดำาเนิันัการอบรมไป็จนัถ่์งเดือนักันัย์าย์นั	2563

เลัขาธิการ สัศก. เปิดโครงการแรงงานัคืนัถิ�นัฯ  
ณ์ ศพก. อ.บ�านัไผู่้ จ. ขอนัแก่นั
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	 วันัทีั�	22	กรกฎาคำม	2563	นัางอญั่ชนัา	ตราโช	รองเลัขาธกิารสำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	เป็็นัป็ระธานั 
เปิ็ดการสำัมมนัาเชิงป็ฎิบัติการ	 “แนัวทัางการพัฒนัาระบบจัดเก็บป็ระมวลัผ่ลัแลัะวิเคำราะห้์ข้อมูลัขนัาดให้ญ่่”	 
เพื�อนัำาเสำนัอผ่ลัการรวบรวมขอ้มลูัทีั�มีภาย์ในัห้นัว่ย์งานัสำำาห้รบัการวางแผ่นัการใช้ข้อมูลัสำำาห้รบัห้นัว่ย์งานัทีั�เข้ารว่ม 
ป็ระชุม	แลัะวางแผ่นัเก็บข้อมูลัให้ม่	การกำาห้นัดมาตรฐานัข้อมูลั	การออกแบบขั�นัตอนัการเก็บข้อมูลัการเผ่ย์แพร่ 
แลักเป็ลีั�ย์นัข้อมูลั	รวมทัั�งจัดทัำาระบบต้นัแบบการจัดทัำาฐานัข้อมูลัของ	สำศก.	ทีั�เชื�อมโย์งระบบการผ่ลิัต	โลัจิสำติกส์ำ	 
การตลัาดทีั�คำรบวงจรของสิำนัค้ำาเกษตร	 สิำนัค้ำา	 Agricultural	 Supply	 and	 Value	 Chains	 ป็ระกอบด้วย์	 ข้าว	 
ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	มันัสำำาป็ะห้ลััง	ย์างพารา	แลัะป็าลัม์นัำ�ามันั	ตลัอดจนัสำามารถ์นัำาเสำนัอในัรปู็แบบ	Data	Visualization	 
and	Dashboard	ต่อไป็	ณ	ห้้องป็ระชุมพ่�งบุญ่ฯ	อาคำารวิสัำย์ทััศน์ั	ชั�นั	8	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

การสััมมนัาเชิงปฎิิบัติการ “แนัวทางการพัฒนัา 
ระบบจัดเก็บประมวลัผู้ลัแลัะวิเคราะห์ข�อม้ลัขนัาดใหญ่” 
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	 วันัจันัทัร์ทีั�	3	สิำงห้าคำม	2563	นัาย์พลัเชษฐ์	ตราโช	รองเลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 (สำศก.)	 เป็็นัป็ระธานัพิธีเปิ็ดการฝึกอบรม 
โคำรงการพัฒนัาศักย์ภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสำา	(ศกอ.)	เพื�อขับเคำลืั�อนั 
ศูนัย์์เรีย์นัรู้การเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	 (ศพก.)	 ภาย์ใต้ 
ภารกิจสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 :	 กิจกรรมอบรมแลัะสำาธิต 
การเกษตรไทัย์ด้วย์ป็รัชญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์ง	 ป็ีงบป็ระมาณ	 2563	 
ระห้ว่างวันัทีั�	3	-	5	สิำงห้าคำม	2563	ณ	ศูนัย์์เรีย์นัรู้การเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพ 
การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	 (ศพก.)	 อำาเภอท่ัาป็ลัา	 จังห้วัดอุตรดิตถ์์	 โดย์มี 
นัาย์บุญ่ลัาภ	 โสำวัณณะ	 ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทีั�	 2	 
(สำศทั.2	พิษณุโลัก)	เป็็นัผู้่กล่ัาวราย์งานั	แลัะมีหั้วห้น้ัาส่ำวนัราชการ/ผู้่แทันั 
จากห้น่ัวย์งานัในัพื�นัทีั�ร่วมเป็็นัเกีย์รติในัพิธีเปิ็ด	 ซ่�งการฝึกอบรมดังกล่ัาว 
มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อเสำริมสำร้างคำวามรู้	คำวามเข้าใจเกี�ย์วกับการทัำาการเกษตร 
ด้วย์ห้ลัักป็รัชญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์ง	แลัะการเพิ�มพูนัคำวามรู้ในัการบริห้าร 
จัดการสิำนัค้ำาเกษตร	 ตลัอดจนัการป็รับตัวในัสำถ์านัการณ์การระบาด 
ของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	2019	ทัั�งนีั�	มีผู้่เข้าร่วมอบรม	ได้แก่	ผู้่ว่างงานั	 
แรงงานัทีั�ถู์กเลิักจ้าง	 เศรษฐกิจการเกษตรอาสำา	 (ศกอ.)	 เกษตรกร 
ในัท้ัองถิ์�นั	แลัะผู้่สำนัใจทัั�วไป็	รวม	36	ราย์

พิธีเปิดโครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ศพก. อ.ท่าปลัา จ.อุตรดิตถ์

147

รายงานประจำำาปี 2563

สำำานักงานเศรษฐกิจำการเกษตร



	 วันัทีั�	 19	 สิำงห้าคำม	 2563	 นัาย์ระพีภัทัร์	 จันัทัรศรีวงศ์	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	แลัะ	นัาย์วริไทั	สำนััติป็ระภพ	 
ผู้่ ว่าการธนัาคำารแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 ลังนัามบันัท่ักข้อตกลัง 
คำวามร่วมมือทัางวิชาการแลัะข้อมูลัร่วมกันั	 ระห้ว่างสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	กับ	ธนัาคำารแห่้งป็ระเทัศไทัย์	เพื�อย์กระดับ 
คำวามร่วมมือวิถี์ให้ม่	 ด้วย์การนัำา	 Big	 Data	 แลัะ	 AI	 ขับเคำลืั�อนั 
เศรษฐกิจการเกษตรยุ์คำดิจิทััลั	โดย์ได้รับเกีย์รติจาก	นัาย์อลังกรณ์	 
พลับุตร	 ทีั�ป็ร่กษารัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
พร้อมด้วย์พลัเอกสุำพจน์ั	 ธำามรงค์ำรัตน์ั	 อุป็นัาย์กสำมาคำมวิทัย์าลััย์ 
ป้็องกันัราชอาณาจักรในัพระบรมราชูป็ถั์มภ์	 คำณะผู้่บริห้าร	 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ธนัาคำารแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 
แลัะผู้่แทันันัักศ่กษาห้ลัักสำูตรการบริห้ารคำวามมั�นัคำงสำำาห้รับ 
ผู้่บริห้ารระดับสูำง	 (สำวป็อ.มสำ.	 รุ่นัทีั�	 1)	 เข้าร่วมเป็็นัเกีย์รติในั 
พิธีลังนัาม	MOU	 ดังกล่ัาว	ณ	ตำาห้นัักวังบางขุนัพรห้ม	ธนัาคำาร 
แห่้งป็ระเทัศไทัย์

พิธีลังนัามความร่วมมือ สัศก. แลัะ ธปท.
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	 วันัทีั�	30	-	31	สิำงห้าคำม	2563	นัางอัญ่ชนัา	ตราโช	รองเลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์นัางพัชรารัตนั์	 ลิั�มศิริกุลั	 
ผ่อ.	สำศทั.8	สุำราษฎร์ธานีั	ลังพื�นัทีั�	จ.ระนัอง	เพื�อติดตามสำถ์านัการณ์การผ่ลิัต	 
แลัะการตลัาดมังคุำด	ณ	 กลุ่ัมรวบรวมมังคุำดวิสำาห้กิจชุมชนั	 กลุ่ัมมังคุำด 
ราชกรูด	 ต.ราชกรูด	 อ.เมือง	 แลัะวิสำาห้กิจชุมชุนักลุ่ัมมังคุำดห้วานัเพื�อ 
การส่ำงออกลัำาเลีัย์ง	 ต.ลัำาเลีัย์ง	 อ.กระบุรี	 จ.ระนัอง	 รวมทัั�งเย์ี�ย์มชม 
การแป็รรูป็กาแฟื้เพื�อสำร้างมูลัค่ำาเพิ�มของวิสำาห้กิจชุมชนัแป็รรูป็ 
ผ่ลิัตภัณฑ์์กาแฟื้คัำ�วมือ	 ห้รือทีั�รู้จักกันัในัชื�อ	 ก้องวัลัเลัย์์	 โดย์มีนัาย์สุำพจนั์	 
การป็ระสิำทัธิ�วัฒน์ั	 เป็็นัป็ระธานั	 ตั�งอย์ู่ทีั�บ้านับกกราย์	 ต.บางนัำ�าจืด	 
อ.กระบุรี	จ.ระนัอง	มีแนัวคิำดในัการทัำาตลัาดโดย์จับกลุ่ัมตลัาดบนัแลัะส่ำง 
ต่างป็ระเทัศเป็็นัสิำนัค้ำาเกรดพรเีมี�ย์ม	โดย์มีมุมมองเป็รยี์บเทัยี์บ	“กาแฟื้คำอื 
ผ่ลัไม้”	แลัะใช้แนัวคิำด”ทัำาน้ัอย์ได้มาก	(Less	is	more)”	ในัการทัำาตลัาด 
กาแฟื้เกรดพรีเมี�ย์มสำำาห้รับตลัาดต่างป็ระเทัศ

รองเลัขาธิการ สัศก. ลังพื�นัที� จ.ระนัอง  
ติดตามสัถานัการณ์์การผู้ลิัต แลัะการตลัาดมังคุด ปี 2563 
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	 วันัทีั�	 2	 ตุลัาคำม	 2563	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 จัดพิธี 
รับมอบงานัในัตำาแห้น่ังเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ระห้ว่าง	 
นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	ผู้่ตรวจราชการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
รักษาราชการแทันัเลัขาธิการสำำา นัักงานัเศรษฐกิจการ เกษตร	 
แลัะนัางอัญ่ชนัา	 ตราโช	 รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ณ	ห้้องป็ระชุม	1	ชั�นั	3	อาคำารนัวัตกรรม	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ในัวาระทีั�คำณะรัฐมนัตรีมีมติแต่งตั�งให้้	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	ดำารง 
ตำาแห้น่ังเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ตั�งแต่	1	ตุลัาคำม	2563	 
เป็็นัต้นัไป็	 ทัั�งนีั�	 มีคำณะผู้่บริห้าร	 ข้าราชการแลัะเจ้าห้นั้าทีั�สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมในัพิธีแลัะแสำดงคำวามย์ินัดีในัโอกาสำนีั�ด้วย์

สัศก. จัดพิธีรับมอบงานัในัตำาแหน่ังเลัขาธิการ สัศก.
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สัศก. จัดพิธีทำาบุญตักบาตรพระสังฆ์์เนืั�องในั  
วันัคลั�ายวันัสัวรรคต พระบาทสัมเด็จพระบรมชนักาธิเบศร  

มหาภ้มิพลัอดุลัยเดชมหาราช บรมนัาถบพิตร

	 วันัทีั�	9	ตุลัาคำม	2563	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	ผู้่ตรวจราชการ 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 รักษาราชการแทันัเลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วย์คำณะผู้่บริห้าร	ข้าราชการ	แลัะเจ้าห้น้ัาทีั� 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมทัำาบุญ่ตักบาตรพระสำงฆ์์	จำานัวนั	9	รูป็	 
เพื�อน้ัอมรำาล่ักในัพระมห้ากรุณาธิคุำณ	แลัะถ์วาย์เป็็นัพระราชกุศลั	เนืั�องในั 
วันัคำล้ัาย์วันัสำวรรคำต	 พระบาทัสำมเด็จพระบรมชนักาธิเบศร	 มห้าภูมิพลั 
อดุลัย์เดชมห้าราช	บรมนัาถ์บพติร	ณ	อาคำารนัวตักรรม	สำำานัักงานัเศรษฐกจิ 
การเกษตร
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	 วันัทีั�	 2	 พฤศจิกาย์นั	 2563	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 
เลัขาธกิารสำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	พร้อมดว้ย์นัางพชัรารตันั	์ลิั�มศริิกุลั	 
ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานัเศรษฐกิจทีั�	 8	 จ.สุำราษฎร์ธานีั	 ร่วมติดตาม 
การลังพื�นัทีั�ตรวจราชการของ	 ดร.เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการ 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ในัจังห้วัดพังงา	 โดย์ติดตามงานัก่อสำร้าง 
อ่างเก็บนัำ�าลัำาไตรมาสำแลัะอ่างเก็บนัำ�าลัำารูให้ญ่่	 ณ	 ศาลัาเอนักป็ระสำงค์ำ 
เทัศบาลัตำาบลัลัำาแก่นั	 อ.ท้ัาย์เห้มือง	 จ.พังงา	 พร้อมส่ำงมอบพันัธ์ุ 
ป็ลัากะพงขาว	 จำานัวนั	 3,000	 ตัว	 ให้้กับตัวแทันัชาวป็ระมงพื�นับ้านั	 
เพื�อนัำาไป็ป็ล่ัอย์ในัแห้ล่ังนัำ�าชุมชนั 

เลัขาธิการ สัศก. ร่วมติดตามลังพื�นัที�ตรวจราชการ  
รมว.กษ. จังหวัดพังงา 
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	 วันัทีั�	 23	 พฤศจิกาย์นั	 2563	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
เป็็นัป็ระธานัการป็ระชุมมอบนัโย์บาย์การป็ฏิิบติังานั	พร้อมแนัะนัำาคำณะทีั�ป็ร่กษาของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
แก่คำณะผู้่บริห้าร	ข้าราชการ	แลัะเจ้าห้น้ัาทีั�	ณ	ห้้องป็ระชมุพ่�งบุญ่	ชั�นั	8	อาคำารวสัิำย์ทััศน์ั	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร

ประชุมมอบนัโยบายการปฏิิบัติงานั สัศก.
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	 วันัทีั�	4	ธันัวาคำม	2563	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	เลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัป็ระธานัเป็ิดกิจกรรมบำาเพ็ญ่ 
สำาธารณป็ระโย์ชน์ัจิตอาสำา	 “เราทัำาคำวามดี	 เพื�อชาติ	 ศาสำนั์	 กษัตริย์์”	 
(Big	Cleaning	Day)	เนืั�องในัวนััคำล้ัาย์วนััพระบรมราชสำมภพ	พระบาทัสำมเดจ็ 
พระบรมชนักาธิเบศร	 มห้าภูมิพลัอดุลัย์เดชมห้าราช	 บรมนัาถ์บพิตร	 
5	ธันัวาคำม	2563	ซ่�งย์ังเป็็นัวันัชาติ	แลัะวันัพ่อแห่้งชาติ	โดย์มี	นัางศศิญ่า	 
ป็านัตั�นั	 เลัขานุัการกรม	 กล่ัาวราย์งานั	ณ	 อาคำารนัวัตกรรม	 สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	ทัั�งนีั�	การจัดกิจกรรมมีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อให้้บุคำลัากร	 
สำศก.	 ร่วมกันัแสำดงออกถ่์งคำวามจงรักภักดี	 แลัะน้ัอมรำา ล่ักในั 
พระมห้ากรุณาธิคุำณ	นัอกจากนีั�	ย์งัเป็็นัการสำรา้งคำวามสำามคัำคีำของบุคำลัากร

สัศก. จัดกิจกรรมจิตอาสัา “เราทำาความดี เพื�อชาติ ศาสัน์ั กษัตริย์”  
(Big Cleaning Day)
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	 วันัทีั�	4	ธันัวาคำม	2563	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วย์	 
ดร.ทััศนีัย์	์เมืองแก้ว	รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ดร.พงศ์ไทั	ไทัโย์ธินั	ผู้่อำานัวย์การกองนัโย์บาย์ 
แลัะแผ่นัพฒันัาการเกษตร	แลัะคำณะผู้่บริห้าร	สำศก.	รว่มป็ระชมุคำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพฒันัาการเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	คำรั�งทีั�	2/2563	เพื�อพิจารณาแนัวทัางการเปิ็ดตลัาดสิำนัค้ำากระเทีัย์ม	เมล็ัดพันัธ์ุห้อมหั้วให้ญ่่	หั้วห้อมหั้วให้ญ่่	 
หั้วพันัธ์ุมันัฝรั�งแลัะมันัฝรั�งสำดเพื�อแป็รรูป็	 รวมทัั�งการเปิ็ดตลัาดสิำนัค้ำาเมล็ัดกาแฟื้	 ผ่ลิัตภัณฑ์์กาแฟื้	 ชา	 พริกไทัย์	 
แลัะลัำาไย์แห้้ง	ตามพันัะกรณีตามคำวามตกลังการเกษตรภาย์ใต้	WTO	โดย์มี	ดร.เฉลิัมชัย์	ศรีอ่อนั	รัฐมนัตรีว่าการ 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	เป็็นัป็ระธานั	ณ	ห้้องป็ระชุม	134	–	135	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์

ประชุมคณ์ะกรรมการนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัา 
การเกษตรแลัะสัหกรณ์์ ครั�งที� 2/2563
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 ■	 อัตรากำาลัังของข้าราชการ	 661	 อัตรา	 มีคำนั	 577	 อัตรา

 ■	 อัตรากำาลัังของลูักจ้างป็ระจำา	 70	 อัตรา	 มีคำนั	 70	 อัตรา	 	

 ■	 อัตรากำาลัังของพนัักงานัราชการ	 299	 อัตรา	 มีคำนั	 291	 อัตรา

อัตรากำาลัังข�าราชการ / ล้ักจ�างประจำา / พนัักงานัราชการ 
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งบประมาณ์รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2562 - 2563 
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

งบรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564  อัตราเพิ�ม/
ลัดร�อยลัะ 

งฺบประมาณ์  636,782,300  624,026,300 - 2.00 

1.  งฺบบุคฺลากร  334,959,800  333,884,200 - 0.32 

เงินัเดือนัข้าราชการ 	229,179,100	 	224,954,500	 -	1.84	

ค่ำาจ้างป็ระจำา 	28,510,400	 	28,639,400	 	0.45	

พนัักงานัราชการ 	77,270,300	 	80,290,300	 	3.91	

2.  งฺบดําเนิํนํงฺานํ  128,157,100  119,561,900 - 6.71 

ค่ำาตอบแทันัใช้สำอย์แลัะวัสำดุ 	109,685,700	 	101,101,400	 -	7.83	

ค่ำาสำาธารณูป็โภคำ 	18,471,400	 	18,460,500	 -	0.06	

3.  งฺบลงฺทุี่นํ  98,954,900  103,900,600  5.00 

ค่ำาคำรุภัณฑ์์ 	63,782,700	 	81,932,600	 	28.46	

ค่ำาทีั�ดินัแลัะสิำ�งก่อสำร้าง 	35,172,200	 	21,968,000	 -	37.54	

4.  งฺบรายจ�ายอ่�นํ  74,710,500  65,935,600 - 11.75 

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการเดินัทัางไป็ราชการ	ตป็ทั.	ชั�วคำราว 	7,000,000	 	2,000,000	 -	71.43	

ค่ำาจ้างทีั�ป็ร่กษา	-	โคำรงการศ่กษาพัฒนัาการจัดเก็บป็ระมวลัผ่ลัแลัะวิเคำราะห์้ข้อมูลัขนัาดให้ญ่่ 
ด้านัเศรษฐกิจการเกษตร

	6,000,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการเป็็นัเจ้าภาพจัดป็ระชุมระห้ว่างป็ระเทัศ 	1,390,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการจัดทัำาข้อมูลัพืชเศรษฐกิจเชิงล่ักทีั�เป็็นัเอกภาพ 	5,000,000	 	5,000,000	 	-	

ค่ำาใช้จ่าย์การติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการพระราชดำาริฯ 	2,478,200	 	2,478,200	 	-	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาโคำรงสำร้างพื�นัฐานัโลัจิสำติกส์ำ 	2,358,500	 	477,400	 -	79.76	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการ	Zoning	by	Agri-Map 	8,000,000	 	6,950,000	 -	13.13	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาศูนัย์์เรีย์นัรู้การเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร 	10,318,900	 	9,750,000	 -	5.51	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการเกษตรอินัทัรีย์์ 	600,000	 	500,000	 -	16.67	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาเกษตรอินัทัรีย์์ในัระดับพื�นัทีั� 	978,600	 	978,600	 	-	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการบริห้ารจัดการกลุ่ัมเกษตรกรทีั�ผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์ 	-	 	144,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการส่ำงเสำริมเกษตรทัฤษฎีให้ม่ 	-	 	500,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการแป็ลังให้ญ่่ 	3,200,000	 	2,500,000	 -	21.88	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการจัดทัำาสำารสำนัเทัศต้นัทุันัการผ่ลิัตภาคำเกษตร 	2,217,200	 	2,789,300	 	25.80	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการติดตามสำถ์านัการณ์สิำนัค้ำาเกษตร	 ปั็จจัย์การผ่ลิัต	 แลัะภาวะ
เศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนั	แลัะสำถ์าบันัเกษตรกร

	2,225,000	 	2,225,000	 	-	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการเกษตร 	-	 	900,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจัดทัำาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำ 	7,000,000	 	5,500,000	 -	21.43	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการศ่กษาแนัวทัางการเพิ�มศักย์ภาพสิำนัค้ำาเกษตรทีั�ได้รับการรับรองสิำ�งบ่งชี�ภูมิศาสำตร์ 	3,218,500	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาแนัวทัางการพัฒนัาเกษตรอัตลัักษณ์พื�นัถิ์�นัอย์่างยั์�งยื์นั 	-	 	220,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจัดทัำาสำารสำนัเทัศเพื�อสำนัับสำนุันัการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรในัระดับจังห้วัด 	3,876,900	 	3,156,900	 -	18.57	
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งบรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564  อัตราเพิ�ม/
ลัดร�อยลัะ 

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนัินังานัโคำรงการจัดเก็บข้อมูลัผ่ลัผ่ลัิตต่อไร่โดย์วิธีตั�งแป็ลังเก็บเกี�ย์วผ่ลัผ่ลัิต	 
(Crop	Cutting)

	-	 	1,545,100	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการพัฒนัาระบบการป็ระมวลัผ่ลัภาวะเศรษฐกิจแลัะสัำงคำม 
คำรัวเรือนัเกษตร

	5,429,000	 	4,617,600	 -	14.95	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาแลัะเตือนัภัย์ระบบเศรษฐกิจการเกษตร 	703,700	 	1,100,000	 	56.32	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการติดตามป็ระเมินัผ่ลัภาย์ใต้แผ่นังานับูรณาการพัฒนัา 
แลัะส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐานัราก

	2,716,000	 	2,716,000	 	-	

ค่ำาจ้างทีั�ป็ร่กษาเพื�อการป็ระเมินัผ่ลัแผ่นังานับูรณาการพัฒนัาแลัะส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐานัราก 	-	 	2,812,500	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาดัชนีัเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื�นัทีั�ระดับภูมิภาคำ 	1,091,200	  -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาคำวามเห้มาะสำมของรูป็แบบการป็ลูักพืชเสำริม 
แลัะการทัำาอาชีพเสำริมในัสำวนัย์างพารา

	-	 	270,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาป็ระมงตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานั 	-	 	120,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาห่้วงโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาข้าวเจ้า 	-	 	230,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาศักย์ภาพการแป็รรูป็ใบสัำบป็ะรดเป็็นัผ่ลิัตภัณฑ์์เส้ำนัใย์ 	-	 	400,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาคำวามคุ้ำมค่ำาการป็ลูักพืชในัโรงเรือนัด้วย์เทัคำโนัโลัยี์อัจฉริย์ะ	 	-	 	220,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาการบริห้ารจัดการอ้อย์ไฟื้ไห้ม้ทัั�งระบบ	 	-	 	190,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการวิเคำราะห์้พฤติกรรมการตัดสิำนัใจป็ลูักพืชของเกษตรกรภาย์ใต้ 
การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังภูมิอากาศ

	-	 	300,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาแนัวทัางการเพิ�มศักย์ภาพการผ่ลิัตของคำรัวเรือนัเกษตรทีั�มี 
ราย์ได้ตำ�ากว่าเส้ำนัย์ากจนั	เพื�อลัดคำวามเห้ลืั�อมลัำ�าทัางด้านัราย์ได้ในัภาคำเกษตร

	-	 	700,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการศ่กษาแนัวทัางการพัฒนัาแลัะเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการให้้บริการ
ภาคำการเกษตร	(ASP)

	-	 	2,284,000	  

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจ้างทีั�ป็ร่กษาโคำรงการส่ำงเสำริมการพัฒนัาระบบป็ระกันัภัย์ผ่ลัผ่ลิัตทัางการเกษตร 	-	 	2,361,000	  

5.  งฺบเงิฺนํอุดหนุํนํ   744,000  

ค่ำาใช้จ่าย์สำมทับกองทุันัสำำารองข้าวฉุกเฉินัของอาเซีย์นับวกสำาม 	-	 	744,000	  
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สัถานัที�ตั�งสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 

ส่ัวนักลัาง

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	5550-1,	0	2940	5553-4
โทัรสำาร	0	2940	7210
Website:	http://www.oae.go.th

สัำานัักงานัเลัขานุัการกรม
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	7224-6	
โทัรสำาร	0	2940	7210
E-mail:	correspond@oae.go.th
http://www.ots.oae.go.th/

กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	6985	
โทัรสำาร	0	2940	6489
E-mail:	bapp@oae.go.th
http://www.bapp.oae.go.th

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	5830,	0	2579	5832	
โทัรสำาร	0	2579	5830,	0	2579	5832	
E-mail:	biae@oae.go.th
http://www.iaed.oae.go.th/

ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	4166	
โทัรสำาร	0	2579	5511
E-mail:	deppe@oae.go.th
http://www.baer.oae.go.th/

ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	3608
โทัรสำาร	0	2579	8543
E-mail:	cai@oae.go.th
	 	 	cai-exe@oae.go.th
http://www.cai.oae.go.th/

สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	5598
โทัรสำาร	0	2940	7488
E-mail:	baer@oae.go.th
http://www.baer.oae.go.th/

ศ้นัย์ข�อม้ลัเกษตรแห่งชาติ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	8161	,	0	2579	8247
โทัรสำาร	0	2579	8162
E-mail:	nabc@nabc.go.th
https://www.nabc.go.th/
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ภาย์ในัสำถ์านีัพัฒนัาทีั�ดินั	จังห้วัดเชีย์งให้ม่
ตำาบลัดอนัแก้ว	อำาเภอแม่ริม	จังห้วัดเชีย์งให้ม่	50180
โทัรศัพท์ั	0	5312	1318	
โทัรสำาร	0	5312	1319	
E-mail	:	zone1@oae.go.th
http://www.zone1.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดเชีย์งให้ม่	เชีย์งราย์	ลัำาพูนั	ลัำาป็าง 
แม่ฮ่่องสำอนั	แลัะพะเย์า

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 2
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
บริเวณศูนัย์์ราชการ	ตำาบลัหั้วรอ	อำาเภอเมือง	
จังห้วัดพิษณุโลัก	65000
โทัรศัพท์ั	0	5532	2650,	0	5532	2658
โทัรสำาร	0	5532	2650	ต่อ	17	,	0	5532	2658	ต่อ	17
E-mail	:	zone2@oae.go.th
http://www.zone2.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดพิษณุโลัก	แพร่	น่ัานั	สุำโขทััย์	อุตรดิตถ์์	 
แลัะตาก

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 3
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัมิตรภาพ	อุดร	ฯ	-	ขอนัแก่นั	บ้านัข้าวสำาร
ตำาบลัโนันัสูำง	อำาเภอเมือง	จังห้วัดอุดรธานีั	41330
โทัร.	0	4229	2557	โทัรสำาร	0	4229	2557-8	
E-mail	:	zone3@oae.go.th
http://www.zone3.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดอุดรธานีั	เลัย์	ห้นัองบัวลัำาภู	ห้นัองคำาย์	
บ่งกาฬ	สำกลันัคำร	แลัะนัคำรพนัม

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 4
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
343	ห้มู่	15	ตำาบลัท่ัาพระ	อำาเภอเมือง
จังห้วัดขอนัแก่นั	40260
โทัรศัพท์ั	0	4326	1513	
โทัรสำาร	0	4326	1513
E-mail	:	zone4@oae.go.th
http://www.zone4.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดขอนัแก่นั	ร้อย์เอ็ด	กาฬสิำนัธ์ุ	แลัะ
มห้าสำารคำาม	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 5
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
95	ห้มู่	10	บ้านัดอนั	ตำาบลัโคำกกรวด	
อำาเภอเมือง	จังห้วัดนัคำรราชสีำมา	30280
โทัรศัพท์ั	/	โทัรสำาร	0	4446	5079,	0	4446	5120
E-mail	:	zone5@oae.go.th
http://www.zone5.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดนัคำรราชสีำมา	ชัย์ภูมิ	บุรีรัมย์	์แลัะ
สุำรินัทัร์	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 6
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
184/9	ห้มู่	8	ตำาบลัทุ่ังสุำขลัา	
อำาเภอศรีราชา	จังห้วัดชลับุรี	20230
โทัรศัพท์ั	0	3835	1398	,	0	3835	1261
โทัรสำาร	0	3835	1261
E-mail	:	zone6@oae.go.th
http://www.zone6.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดชลับุรี	นัคำรนัาย์ก	ฉะเชิงเทัรา	ระย์อง	
สำมุทัรป็ราการ	จันัทับุรี	ตราด	สำระแก้ว	แลัะป็ราจีนับุรี

สัถานัที�ตั�งสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 

ส่ัวนัภ้มิภาค

162

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

20

Office of Agricultural Economics



สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 7
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
เลัขทีั�	238	ห้มู่	4	ตำาบลับางห้ลัวง	อำาเภอสำรรพย์า	
จังห้วัดชัย์นัาทั	17150
โทัรศัพท์ั	0	5640	5005-8	โทัรสำาร	0	5640	5007	
E-mail	:	zone7@oae.go.th
http://www.zone7.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดชัย์นัาทั	ลัพบุรี	สำระบุรี	อ่างทัอง	
สิำงห์้บุรี	อย์ุธย์า	สุำพรรณบุรี	ป็ทุัมธานีั	นันัทับุรี	แลัะกรุงเทัพฯ

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 8
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
131	ถ์นันัธราธิบดี	เทัศบาลัเมืองท่ัาข้าม	
อำาเภอพุนัพินั	จังห้วัดสุำราษฎร์ธานีั	84130
โทัรศัพท์ั	0	7731	1641,	0	7731	1597
โทัรสำาร	0	7731	1641
E-mail	:	zone8@oae.go.th
http://www.zone8.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดสุำราษฎร์ธานีั	ชุมพร	ระนัอง	พังงา	
ภูเก็ต	กระบี�	แลัะนัคำรศรีธรรมราช	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 9
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
163/38	ห้มู่	10	ตำาบลัเขารูป็ช้าง	อำาเภอเมือง	
จังห้วัดสำงขลัา	90000
โทัรศัพท์ั	0	7431	2996	
โทัรสำาร	0	7431	1589
E-mail	:	zone9@oae.go.th
http://www.zone9.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดสำงขลัา	พัทัลุัง	สำตูลั	ตรัง	ย์ะลัา	ปั็ตตานีั	 
แลัะนัราธิวาสำ

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 10
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
8	ถ์นันัเสืำอป่็า	ตำาบลัห้น้ัาเมือง	อำาเภอเมือง	
จังห้วัดราชบุรี	70000
โทัรศัพท์ั	0	3233	7951,	0	3233	7954	
โทัรสำาร	0	3233	7951
E-mail	:	zone10@oae.go.th
http://www.zone10.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดราชบุรี	สำมุทัรสำาคำร	สำมุทัรสำงคำราม	
นัคำรป็ฐม	กาญ่จนับุรี	เพชรบุรี	แลัะป็ระจวบคีำรีขันัธ์

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 11
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ศาลัากลัางจังห้วัดอุบลัราชธานีั	ชั�นั	2
555	ห้มู่	3	ถ์นันัแจ้งสำนิัทั	ตำาบลัแจระแม
อำาเภอเมือง	จังห้วัดอุบลัราชธานีั	34000
โทัร.	0	4534	4654	
โทัรสำาร	0	4534	4655
E-mail	:	zone11@oae.go.th
http://www.zone11.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดอุบลัราชธานีั	อำานัาจเจริญ่	ย์โสำธร	 
ศรีสำะเกษ	แลัะมุกดาห้าร	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 12
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ภาย์ในัสำนัามบินันัคำรสำวรรค์ำ	ตำาบลันัคำรสำวรรค์ำออก
อำาเภอเมือง	จังห้วัดนัคำรสำวรรค์ำ	60000
โทัร.	0	5680	3525	
โทัรสำาร	0	5680	3526
E-mail	:	zone12@oae.go.th
http://www.zone12.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดนัคำรสำวรรค์ำ	กำาแพงเพชร	พิจิตร	
เพชรบูรณ์	แลัะอุทััย์ธานีั
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1.  นายฉัันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิิการ
2.  นายพลเชษฐ์์ ตราโช รองเลขาธิิการ
3.  นางศศิญา  ปานตั�น เลขานุการกรม
4.  นางเพ็ญแข  ศุภณฐ์าพร ผู้้�เช่�ยวชาญด้�านประเมินผู้ลการพัฒนาการเกษตร
5.  นายศิริวัฒน์  ทรงธินศักดิ้� ผู้้�เช่�ยวชาญด้�านสารสนเทศการเกษตร
6.  นางเบญจวรรณ  ศิริโพธิิ� ผู้้�เช่�ยวชาญด้�านนโยบายเศรษฐ์กิจการเกษตรระหว่างประเทศ
7.  นางสาวภัสชา  ผู่้องใส รักษาการในตำาแหน่งผู้้�เช่�ยวชาญด้�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8.  นางสาวตาป ี วัชรางก้ร ผู้้�เช่�ยวชาญด้�านนโยบายระบบเศรษฐ์กิจการเกษตร
9.  นายเอกราช  ตร่ลพ ผู้้�เช่�ยวชาญด้�านเศรษฐ์กิจการผู้ลิตและการตลาด้
10.  นางสาวชุล่ภรณ์  ฉิัมเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการพิเศษ
11.  นางอาร่ย์  ธ่ิระด้ำารงตระก้ล นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการพิเศษ
12.  นางสาวเมษารัศมิ�  สังขวุฒิ นักวิเคราะห์ชำานาญการพิเศษ
13.  นายกิจษารธิ  อ�นเงินทยากร นักวิชาการสถิิติชำานาญการพิเศษ
14.  นางสาวสุกัลยา  กาเซ็็ม เศรษฐ์กรชำานาญการพิเศษ
15.  นางสาวฐิ์ติภา  เด่้นศร่เสร่กุล นักวิชาการเงินและบัญช่ชำานาญการพิเศษ
16.  นางสาวเก�าก�อย  ทองรุต นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการพิเศษ
17.  นางธัิญญ์พิชชา  เถิระรัชชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการพิเศษ
18.  นางสาวอรนุช  น�อยนาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการพิเศษ
19.  นายธ่ิรวัติ  มณ่วัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการพิเศษ
20.  นายชัยทัต  อุยะธิำารงสิทธิิ� นักประชาสัมพันธ์ิชำานาญการพิเศษ
21.  นางสาวอรพิม  สุนทรเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญการ
22.  นางสาวณิริศพร  ม่นพัฒนสันติ นักประชาสัมพันธ์ิชำานาญการ
23.  นางสาวถิิรพร  ฐิ์ติพรขจิต นักประชาสัมพันธ์ิชำานาญการ
24.  นางสาวทัชชนก  อ่้ด่้ นักประชาสัมพันธ์ิปฏิิบัติการ
25.  นางสาวจริยา  แสงแก�ว เศรษฐ์กรปฏิิบัติการ
26.  นางสาวรพ่พรรณ  จั�นเพิ�ง พนักงานบริการงานประชาสัมพันธ์ิ

คณ์ะผู้้�จัดทำาหนัังสืัอรายงานัประจำาปี 2563  
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