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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 4 ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็น
แผนห้ าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมาตรา 16 วรรคสอง ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุ
สาระสาคัญ เกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบั ติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัม ฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร จึ งได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี 2565 ส าหรั บ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บท
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(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
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ประจาปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานต่อไป

สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ก

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ก
ข
1

1. ความเป็นมา

1

2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

3. แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6

3.1 วิสัยทัศน์

7

3.2 พันธกิจ

7

3.3 ค่านิยมร่วม

8

3.4 วัฒนธรรมองค์กร

8

3.5 เป้าประสงค์

9

3.6 อานาจหน้าที่

11

3.7 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

14

3.8 ตัวชี้วัดเป้าหมายการบริการหน่วยงาน

15

3.9 กลยุทธ์ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15

3.10 เป้าหมาย-ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15

3.11 แนวทางการพัฒนา

16

โครงการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปี 2565

21

1. ความสอดคล้องของโครงการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปี 2565 กับแผนระดับต่าง ๆ 23
2. โครงการและงบประมาณของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26

ข

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานั กงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเป็นมา
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี
1.2 พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ดาเนิน การเพื่อให้ บรรลุ เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา 26) โดยคณะกรรมการ
จัดทายุ ทธศาสตร์ ช าติ และฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติ หากไม่มีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ
หน่วยงานอาจถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบได้
1.3 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ งเป็ น เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่งยืน ตามหลั กธรรมาภิ บ าล เพื่ อใช้เป็ น กรอบ
ในการจั ดทาแผนต่าง ๆ ให้ ส อดคล้ องและบู รณาการกัน เพื่ อให้ เกิดเป็ นพลั งผลั กดันร่ว มกันไปสู่เป้ าหมาย
ดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65)
1.3.2 แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้
(1) “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ” หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3)
(2) “แผนปฏิ รู ป ประเทศ” หมายถึ ง แผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รูป ประเทศ
ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
(3) “แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ” หมายความว่า แผนส าหรับ ถ่ ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
(4) “แผนความมั่ น คง” หมายถึ ง “นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คง
แห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือ
ทิศทางในการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
1.3.3 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1
และแผนระดับที่ 2 ให้บ รรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
1

(1) “แผนแม่บทด้าน.........” หมายถึง แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มีความสาคัญ
จาเป็นและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาตร์ชาติ
(2) “แผนพัฒนา.............” หมายถึง แผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ
รายประเด็น ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
(3) “แผนปฏิบัติการด้าน..........” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อแปลงแผน หรือ สนับสนุน
แผนระดับ 1 และระดับ 2 สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณของส่วนราชการ
(4) “แผนอื่น ๆ” หมายถึง แผนที่ไม่ได้มีลักษณะตามแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผน
ระดับ 3 (แผนตามข้อ (1)-(3)) โดยอาจเป็ นแผนที่ จัด ทาขึ้นตามอนุสั ญ ญาระหว่างประเทศ โดยมี กิจกรรม
การดาเนินงานในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีความจาเป็นต้องเสนอแผนเพื่อให้คณะกรรมการระดับชาติชุดใดชุดหนึ่ง
หรือคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือพิจารณา
1.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดแผนลงตามลาดับชั้นของแผนแต่ละระดับ
โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มีนาคม 2562 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ดาเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ และให้
หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ พร้อมขอความร่วมมือ
ปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่.. (พ.ศ. ....- ....)” เว้นแต่มีการระบุไว้ในกฎหมายอื่น
1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะห้าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรา 9 กาหนดให้วาระเริ่มแรก ให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมี
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดาเนินการ
เพื่อพัฒ นาประเทศไทยให้ ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง
และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
2

นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อ ม เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรม
2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย
นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจา
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชน มาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ต่อมาราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2.3 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้ ว ย 23 ประเด็ น และ
แผนแม่บทเฉพาะกิจ ดังนี้
1. ประเด็นด้านความมั่นคง
2. ประเด็นด้านการต่างประเทศ
3. ประเด็นด้านการเกษตร
4. ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. ประเด็นด้านการท่องเที่ยว
6. ประเด็นด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ประเด็นด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. ประเด็นด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. ประเด็นด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
11. ประเด็นด้านศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. ประเด็นด้านการพัฒนาการเรียนรู้
13. ประเด็นด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ประเด็นด้านศักยภาพการกีฬา
15. ประเด็นด้านพลังทางสังคม
16. ประเด็นด้านเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็นด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. ประเด็นด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
19. ประเด็นด้านการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. ประเด็นด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. ประเด็นด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. ประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
24. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพั ฒ นาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อยู่ ในช่ ว ง 5 ปี แ รกของการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 สู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยที่
ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งได้กาหนด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการถ่ายทอด
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ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และนายุทธศาสตร์
การพั ฒ นาของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มาวิเคราะห์ ค วามเกี่ย วข้ องกับ ภารกิ จของหน่ ว ยงาน เพื่ อ นาไปสู่
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป็ นแผนหลั ก
ของชาติที่เป็ นกรอบทิศทางการดาเนิน การป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) นโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ ประกอบด้ ว ย 16 ประเด็ น นโยบาย มี ค วามเกี่ย วข้ อ งกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 10 นโยบาย ได้แก่ (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข (2) สร้ างความเป็ น ธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ (3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
(9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต (10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (11) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
และ (16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2) แผนระดับ ชาติ ว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ ประกอบด้ วย 19 แผน มีค วามเกี่ยวข้องกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 12 แผน ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (3) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข (6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
(13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล (15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่ นคงทางไซเบอร์ (16) การรักษา
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ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (18) การรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและน้า และ (19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเกษตร
4. กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.7 แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรมั่นคง
เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนลดลง (4) พื้นที่ชลประทาน
เพิ่ มขึ้น โดยในการดาเนิ นงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่ าว ได้กาหนดกลยุทธ์ จานวน 5 กลยุทธ์ ประกอบด้ว ย
(1) สร้ างความเข้มแข็งให้ กั บ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร (2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ตและยกระดั บ
มูลค่าสินค้าเกษตร (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ (5) พัฒ นาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
3. แผนปฏิบัติราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) ตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 24 มีน าคม 2522 ตาม พระราชบั ญ ญั ติ
เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา 9 ดังนี้
1. วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้อง
กับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน้า ประเภทของเกษตรกรรม รายได้หลักของเกษตรกร และความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
3. ศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตรกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตร
4. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรทางการเกษตร วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์
เศรษฐกิจการผลิต การจัดระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
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5. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการเกษตรทุกชนิด ทั้งในด้านผลผลิตของพืชและสั ตว์ ภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเกษตร รายได้รายจ่ายของเกษตรกร ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ภาวะตลาดผลิตผลทางการเกษตร และ
ข้อมูลอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจการเกษตรที่จาเป็น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ จัดทาเอกสารสถิติที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร่และโฆษณาข้อมูลสถิติการเกษตร
6. วิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนในโครงการการเกษตร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความสาเร็จ
และความก้าวหน้ าของโครงการ และแผนปฏิ บัติงานของหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องกระทาเป็นการเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ
7. วิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอื่น ๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ที่จาเป็นในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
8. จัดทาทะเบียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร โดยจัดเป็นประเภท ชนิด หรือกลุ่ม
ของแต่ละสาขา
9. ประสานงานในการกาหนดนโยบายการเกษตร และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กับหน่วย
ราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการและวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจัดทาและ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารการเกษตรอย่ า งถู ก ต้ อ งรวดเร็ว และทั่ ว ถึ ง โดยศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ
การเกษตร ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การเกษตรของประเทศมีความพร้อมสาหรับการแข่งขันในตลาดโลก
และเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.1 วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้นำกำรพัฒนำภำคเกษตรและศูนย์กลำงสำรสนเทศกำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565”
3.2 พันธกิจ
(1) เสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทาท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
(2) จัดทาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(4) ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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3.3 ค่านิยมร่วม
ค่านิยมร่วม : SMART OAE

S
M
A
R
T
OAE

=
=
=
=
=
=

Specialized ความเชี่ยวชาญ
Moral
มีคุณธรรม
Accountable มีความรับผิดชอบ
Rational
มีเหตุผล
Targetable มีเป้าหมาย
Office of Agricultural Economics

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3.4 วัฒนธรรมองค์กร
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วัฒนธรรมองค์กร : BALANCE
Body healthy and Buddy teamwork
Activities and Actions with friends and
societies
Love and Happiness with your work and
Leave Legacy
Award Achievement
Necessary Spending, Saving and Starting
Investment
Care of Family Yourself and Social
responsibility
Education endless

: สุขภาพแข็งแรง บัดดี้ดี ทีมเวิร์คเยี่ยม
: ร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์ผองเพื่อนและสังคม
: รักและสุขในงานที่ทา พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อเป็นตานานแก่องค์กรและประเทศ
: ให้รางวัลทุกความสาเร็จที่ทาได้
: ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน
ก่อนวัยเกษียณ
: รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม
: ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

3.5 เป้าประสงค์
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒ นาการเกษตรที่ เป็ นเลิ ศ สนับ สนุ นการขับ เคลื่ อนภาค
เกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
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โครงสร้างอัตรากาลัง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อัตรากาลัง
ข้าราชการ
659
พนักงานราชการ

เลขาธิการ (1)
รองเลขาธิการ (3)
ผู้เชี่ยวชาญ (1)
พนักงานราชการ (10)
(5/10/0)

297

ลูกจ้างประจา

84

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(5/0/0)

สานักงานเลขานุการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน
(5/1/0)

กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
(31/4/2)

ศูนย์ประเมินผล

(65/21/12)

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร
(81/18/8)

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร
(104/59/8)

สานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร
(93/32/11)

สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-9
(215/111/34)

* ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ
(โครงสร้างภายใน)

(55/41/9)

* สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 10-12
(โครงสร้างภายใน)
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3.6 อานาจหน้าที่
หน่วยงาน

อานาจหน้าที่

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

1. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

1. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสานักงาน
2. ติดตาม ประเมินผล และการจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สานักงาน
3. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในสานักงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

สานักงาน
เลขานุการกรม

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของสานักงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทาแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
สานักงาน
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสานักงาน
5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสานักงาน
7. ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางาน
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสานักงาน
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสานักงาน
9. ดาเนินงานอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสานักงาน
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงาน

อานาจหน้าที่

กองนโยบาย
และแผน
พัฒนาการเกษตร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนะ
นโยบายมาตรการ และจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และ
แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทางบประมาณ รวมทั้ง
วิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดทาแผนงานและโครงการ ตลอดจน
ประมวลผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาเกี่ยวกับ
ประชากรเกษตร สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การลงทุนด้านการเกษตร
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กองเศรษฐกิจ
การเกษตร
ระหว่างประเทศ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายเกษตรต่างประเทศ
ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้า และการลงทุนภาคเกษตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี
และองค์การระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตร
และการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร
ความมั่นคงด้านอาหารและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบการค้าเสรี ข้อตกลงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
3. เสนอแนะนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ
4. ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสาน
การดาเนินงาน และติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการสารองข้าวฉุกเฉิน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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หน่วยงาน

อานาจหน้าที่

ศูนย์ประเมินผล

1. ศึกษา พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้คาปรึกษา
ด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ
แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้
และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการประเมินผลความสาเร็จและผลกระทบของ
การดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
4. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดทาข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต
การใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนข้อมูล
เศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเกษตร
2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มีผลกระทบ
ต่อด้านการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูล
ระยะไกลในการจาแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร
และแหล่งเหมาะสมของการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนา
การเกษตรและการกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
4. ศึกษา กาหนดวิธีการ และจัดทาทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ
ในด้านการเกษตร
5. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ของกระทรวง
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงาน

อานาจหน้าที่

สานักวิจัยเศรษฐกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการผลิตการตลาดการแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตร
สินค้าเกษตร
2. ศึกษา พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ และจัดทาแบบจาลองการวิจัยด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการเกษตร
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรของสถาบันเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการประกันภัยสินค้าเกษตร
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร และ
ระบบจัดการฟาร์ม
6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานวิชาการและนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
และสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
7. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้เงินกองทุนและโครงการ
ที่เสนอขอใช้เงินกองทุนภาคการเกษตร จัดทาแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และ
ติดตามประเมินผล
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเศรษฐกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่ 1-9 2. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินความสาเร็จ และ
ผลกระทบของการดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สาคัญในระดับท้องถิ่น
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตร
ในระดับกระทรวงที่นาไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค
รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานและโครงการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
3.7 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
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3.8 ตัวชี้วัดเป้าหมายการบริการหน่วยงาน
1. ตั วชี้ วั ดเป้ าหมายที่ 1 แผนปฏิ บั ติ การและมาตรการทางการเกษตรน าไปสู่ การขั บเคลื่ อน
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร 5 เรื่อง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานด้านแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตร 10 เรื่อง
- ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ: ผลงานด้ านแผนปฏิ บั ติ การและมาตรการทางการเกษตรที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบให้นาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90
2. ตัว ชี้วัดเป้ าหมายที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุ ม ครบถ้วน ทันสมั ย
น่าเชื่อถือ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 4 ชุด
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90
3. ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 882 ราย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลผลการศึกษาและการติดตามประเมินผลที่นาไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 90
3.9 กลยุทธ์ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทานโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็น
ที่ยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติ
2. กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดทาและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลาง
สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
4. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
3.10 เป้าหมาย-ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรทั้ งระยะสั้นและระยะยาวนาไปสู่การขับเคลื่อน
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ
- ร้อยละของแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรที่บรรลุตามเป้าหมายกาหนด
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการทีน่ าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
- จานวนชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร
- จานวนฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในและนอกสังกัด กษ.
- จานวนเครื่องมือ กระบวนการวิเคราะห์ที่มีการพัฒนา
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3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์
- ร้อยละความสาเร็จของการติดตามประเมินผลโครงการสาคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
4. เป็นองค์กรแห่งความสุขและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการทางาน (Smart Organization)
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น OAE Smart Officer
- จานวนกระบวนงานและการบริการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร
3.11 แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทานโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็น
ที่ยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติ
1.1 พัฒ นากระบวนการจัดทาแผนปฏิ บัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการ
ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1.3 เสนอแนะนโยบายและมาตรการส่ งเสริมและพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์เกษตรอัตลั กษณ์ พื้นถิ่น
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มี
สิน ค้าอัตลักษณ์พื้น ถิ่น ออกสู่ ตลาดสม่าเสมอ รวมถึงสิ นค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
1.4 เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนการบริห ารการจัดการฐานทรัพยากร
ทางการเกษตร และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทาการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น รวมถึงการต่อยอด
ในเชิงพาณิช ย์ ด้วยแนวนโยบายและมาตรการการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
ต่อการทาการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับหมู่บ้าน การสร้างกลไกในการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรอินทรีย์ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
1.5 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ การสร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกร
และชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนทาการเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครัวเรือนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก เป็นฐานในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกร
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1.6 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ การพั ฒ นาโลจิ ส ติ กส์ และโซ่ อุ ป ทานภาคการเกษตร
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ภ าคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร
ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิสติกส์ ภ าคเกษตรในรูป แบบต่าง ๆ ที่ส อดรับ ต่อความต้องการการขนส่งสิ นค้าต่อเนื่ อง และการขนส่ ง
ระหว่างประเทศในอนาคต ด้วยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้ง โครงสร้างพื้นฐานและ
การให้ บ ริ การโลจิ สติ กส์ ภาคเกษตร รวมถึ งเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ านการขนส่ งข้า ม
พรหมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.7 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
ทรัพยากรน้ าและอาหาร เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและลดอุ ป สรรคทางเศรษฐกิ จ ของไทย รวมถึ งเสริม สร้างขี ด ความสามารถและสนั บ สนุ น
การแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
1.8 วิเคราะห์และจัดทางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์แ ละความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดทาและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลาง
สารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
2.1 พัฒ นากระบวนการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อการจัดทาฐานข้อมูล ให้ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความทันสมัย รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล
2.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ผ่านข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มี
มาตรฐานและครบวงจร อาทิ ข้อ มูล เกษตรกร ผลผลิ ต ราคา อุป สงค์ และอุ ป ทานสิ น ค้ าเกษตร ที่ มุ่ งเน้ น
การตลาดนาการผลิต พื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งกลไก
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในมิติต่าง ๆ อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร เป็นต้น ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
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2.4 ป้องกัน และแก้ไขปั ญ หาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการ
แก้ไขให้ครอบคลุมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน อาทิ การโจมของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เป็นต้น โดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิ กาหนดมาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหาร
จัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา กาหนดระบบบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับให้ชัดเจน การเสริมสร้าง
และพัฒนาระบบรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ รวมถึงการพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เป็นต้น
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นากระบวนการศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ผลด้ า นเศรษฐกิ จ
การเกษตร
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และ
การพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ แนวทางการยกระดับ
ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก บนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
มีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนเสนอแนวทาง
การสนับ สนุน ให้มีการนาวัตถุดิบ เหลือทิ้งทางการเกษตร มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ นผล การลดการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก ร่วมก าหนด
เป้ าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือ นกระจกของประเทศในระยะยาว ที่ ส อดคล้ องกั บการพั ฒ นาในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับการจัดการ
ของเสีย และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และประเมินผล การพั ฒ นาระบบการประกั นภั ยพื ชผลและระบบ
เกษตรพั น ธสั ญ ญา โดยการขยายระบบประกันภั ยพื ช ผลให้ ครอบคลุ มพืช เศรษฐกิจของประเทศและพื้ น ที่
ทั่วประเทศ
3.4 กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผล
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้สามารถตรวจสอบและนาไปสู่การปรับแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ
3.5 พัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการทางการ
เกษตรอย่างรอบด้าน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
4.1 พัฒ นาสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสู ง” สามารถปฏิบั ติ งานอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ มีค วามคุ้มค่ าเที ยบได้ กับ มาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามหลากหลาย ซั บ ซ้อ น และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง โดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ การพัฒ นาให้ มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการพัฒ นา
นโยบายการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
และการทางาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถ
ใช้ร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและ
รวดเร็ว
4.2 ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายนโยบายกาลังคนของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กาลังคนมีความเหมาะสมกับภารกิจของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับหน่วยงาน ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักระบบคุณธรรม เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจ
ให้ คนดี คนเก่ง ทางานในหน่ วยงาน รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง การประเมิน เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน
และโยกย้ ายบุ ค ลากรคุ ณ ภาพในหลากหลายระดั บ ระหว่า งหน่ ว ยงานในสั งกั ด ของส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตรได้อย่างคล่องตัว ด้วยกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
4.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลาดับขั้นของกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนาประเทศ
และเอื้อต่อการใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
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ความเชื่อมโยงโครงการ ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สอดคล้องกับ สศก.

การเกษตร

แผนย่อย

เกษตร
ปลอดภัย

เกษตรชีวภาพ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านพลังงาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

แผนปฏิบัติราชการ
กษ. 3 ปี (2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการ สศก.
ประจาปี 2565



เกษตรอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

พลังทางสังคม

เศรษฐกิจฐานราก

การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

การพัฒนาบริการประชาชน

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมลาในสังคม

3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

ด้านเศรษฐกิจ

3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา นโยบาย
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นที่
ยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดทาและบริหารจัดการ
สารสนเทศการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลาง
สารสนเทศการเกษตร

2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมลาในสังคม

3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

วิสัยทัศน์ องค์การชีนาการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565
โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน
(กนผ./ศปผ.
1.5125 ลบ.)


โครงการศึกษา
วิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ
ของการนาผลพลอยได้
และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และพลังงานทางเลือก
(ศปผ. 4.5344 ลบ.)


โครงการศึกษาการ
พัฒนานวัตกรรมสู่
การพัฒนาเกษตร
(ศวส. 1.7500 ลบ.)


1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคง
โครงการติดตามประเมินผลโครงการ
อาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (กศป. 18.0000 ลบ.) 
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ (ศปผ. 2.0800 ลบ.) 
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กนผ. 4.9500 ลบ.) 
3. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร (กนผ.
4.0342 ลบ.) 
4. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร (ศสส. 7.0000 ลบ.) 
5. โครงการจัดทาสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ศสส. 6.0030 ลบ.) 
6. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (ศสส.
42.4080 ลบ.) 
7. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร (ศกช. 23.0600 ลบ.) 
8. โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร (ศกช. 1.5319 ลบ.) 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
(ศปผ. 2.0000 ลบ.) 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ
(ศปผ. 2.4782 ลบ.)


โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
(ศสส. 8.8200 ลบ.)


โครงการติดตาม
ประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
(ศปผ. 4.7910 ลบ.)


โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มระบบ
ทะเบียนเกษตรกลาง
(ศสส. 10.0000 ลบ.)


ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร
(36.7008 ลบ.) 
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ความสอดคล้องของโครงการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปี 2565 กับแผนระดับต่าง ๆ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทานโยบาย
มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร
ให้เป็นที่ยอมรับและ
นาไปสู่การปฏิบัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อย

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนปฏิบัติราชการ กษ. 3 ปี
(2563-2565)

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ด้านการสร้าง
- กิจกรรม จัดทาและเสนอแนะยุทธศาสตร์
ความสามารถ
แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
ในการแข่งขัน
- กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร
- กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
- กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กิจกรรม จัดทาและเผยแพร่สารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
- กิจกรรม ดาเนินงานบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

ด้านการเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้

ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ด้านการสร้าง
และความมั่นคงอาหารในภูมิภาค เอชีย-แปซิฟิก ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้

ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้

ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการเกษตร

เกษตรปลอดภัย

สินค้าเกษตรปลอดภัย
ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับการจัดทา
และบริหารจัดการ
สารสนเทศการเกษตร
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
สารสนเทศการเกษตร
แห่งชาติ

โครงการ
โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสูก่ าร
พัฒนาการเกษตร
โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภาคเกษตร
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิต
สินค้าเกษตร
โครงการจัดทาสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์
โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียน
เกษตรกรกลาง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจ
ฐานราก
ด้านการบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนปฏิบัติราชการ กษ. 3 ปี
(2563-2565)

สินค้าที่ได้จาก
ด้านเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเศรษฐกิจ
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเศรษฐกิจ
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเศรษฐกิจ
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเศรษฐกิจ
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเศรษฐกิจ
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเศรษฐกิจ
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
การยกระดับ
ศักยภาพและขีด
ด้านเศรษฐกิจ
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ เศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึน้
การพัฒนาบริการ ภาครัฐมีการดาเนินการ ด้านการบริหาร
ประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพด้วยการ ราชการแผ่นดิน
นานวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและ
ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อย
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
และประเมินผลด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาสมรรถนะ
องค์กรและศักยภาพ
บุคลากร

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อย

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนปฏิบัติราชการ กษ. 3 ปี
(2563-2565)

โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการ
นาผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งและพลังงานทางเลือก

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการเกษตร

เกษตรชีวภาพ

สินค้าเกษตรชีวภาพ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ด้านพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้

ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้
แผนแม่บทด้านการเกษตร

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้

ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและ
ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมูลค่า
สินค้าเกษตร

โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ

ด้านการสร้าง
ด้านพลังทางสังคม
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

ภาคีการพัฒนามี
บทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและ
ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

ด้านการสร้าง
ด้านเศรษฐกิจ
โอกาสและความ ฐานราก
เสมอภาคทาง
สังคม

การยกระดับ
ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ เศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึน้

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
-กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านการปรับ
การบริการประชาชน
สมดุลและพัฒนา และประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร ภาครัฐ
จัดการภาครัฐ

การสร้างและพัฒนา บุคลากรยึดค่านิยมใน ด้านการบริหาร
บุคลากรภาครัฐ การทางานเพื่อเกษตรกร ราชการแผ่นดิน
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและ
ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการในภาครัฐ
จัดการภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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โครงการและงบประมาณของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วย: ล้านบาท
1
2
3

4
5

6

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
รวมงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการที่ 2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการที่ 3 โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
โครงการที่ 5 โครงการจัดทาสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
โครงการที่ 6 โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 7 โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร
โครงการที่ 8 โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสูก่ ารพัฒนาการเกษตร
โครงการที่ 9 โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
โครงการที่ 10 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
โครงการที่ 11 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมัน่ คงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
โครงการที
่ 12 โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนาผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งและ
ง1
พลังงานทางเลือก
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ 1 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการพระราชดาริ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย

หน่วยนับ

15/90

เรื่อง/ร้อยละ

2
1
2
1
6
2/12
1/60
2
1
1
1
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ระบบ/เรื่อง
เรื่อง/ร้อยละ
เรื่อง
เรื่อง
ระบบ
เรื่อง
เรื่อง

1

ระบบ

17

เรื่อง

โครงการที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการที่ 2 โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
โครงการที่ 1 โครงการสร้างเครือ่ งมือและแพลตฟอร์มกลาง

1/1,010
1

เรื่อง/ราย
เรื่อง

1

แพลตฟอร์ม

งบประมาณ
601.8887
338.7789
118.1566
118.1566
118.8640
4.9500
2.0000
4.0342
1.5125
6.0003
23.0600
1.5319
1.7500
2.0800
7.0000
18.000
4.5344

หน่วยงาน

กนผ. (เจ้าภาพหลัก) /สศท.1-12
ศปผ. (เจ้าภาพหลัก) /สศท.1-12
กนผ. (เจ้าภาพหลัก) /สวศ./ สศท. 1-12
กนผ. (เจ้าภาพหลัก) /ศปผ./สศท.1-12
ศสส. (เจ้าภาพหลัก) /สศท.1-12
ศกช.
ศกช. (เจ้าภาพหลัก) /สศท.1-12
สวศ. (เจ้าภาพหลัก) /สศท.1-12
ศปผ.
ศสส.
กศป.
สวศ.

42.4080
2.4782
2.4782
13.6110

ศสส.

8.8200
4.7910
10.0000
10.0000

ศสส. (เจ้าภาพหลัก) / สศท. 1-12/ ศปผ./สวศ.

ศปผ.

ศปผ. (เจ้าภาพหลัก) /กนผ.
ศสส.
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