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ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ค�ำน�ำ
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2564
1,894.1832 ล้านบาท
- ล้านบาท

ปี 2565
1,506.4458 ล้านบาท
103.7959 ล้านบาท

หมายเหตุ* เป็นจ�ำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่น�ำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย



วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมลํ้าของรายได้ประชากร
โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพ
ประชากรผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รบั การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด


ขอบเขตการดำ�เนินงาน

1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์
1.1  ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
1.2  เกษตรกรรายย่อย
1.3  สถาบันเกษตรกร
1.4  วิสาหกิจชุมชน
1.5  ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน
2. พื้นที่ด�ำเนินการ
		
7,255 ต�ำบล

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ



ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาความยากจนของประชาชน
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ไม่น้อยกว่า 4,300 บาท/คน/เดือน หรือ 51,600 บาท/คน/
ปี ไม่น้อยกว่า
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ไม่น้อยกว่า 4,600 บาท/คน/เดือน หรือ 55,200 บาท/คน/ปี
ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565

ล้านคน

1.35

-

ล้านคน

-

1.35

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

แผนภาพความเชื่อมโยง

1. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



2. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
งบประมาณปี 2565 จ�ำนวน 1,506.4458 ล้านบาท
แนวทางการด�ำเนินงานที่ 1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)

4

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
งบประมาณปี 2565 จ�ำนวน 1,506.4458 ล้านบาท
แนวทางการด�ำเนินงานที่ 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง)

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
งบประมาณปี 2565 จ�ำนวน 1,506.4458 ล้านบาท
แนวทางการด�ำเนินงานที่ 3 : พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)

6

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



วงเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยรับ
งบประมาณทีร่ ว่ มบูรณาการทัง้ สิน้ 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอืน่ ของรัฐ วงเงินรวมทัง้ สิน้ 1,506.4458
ล้านบาท จ�ำแนกเป็น

1. งบประมาณจ�ำแนกตามกระทรวง
แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานราก ประจ�ำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
จ�ำนวน 1,506.4458 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 387.7374 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 20.47
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ�ำแนกรายกระทรวง
หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง
แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปี 2564

ปี 2565

เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ
1,894.1832 100.00 1,506.4458 100.00 -387.7374 -20.47
109.6137

5.79

93.1008

797.9148

42.12

579.0475

31.8528

1.68

21.8289

1.45

-10.0239

-31.47

4. กระทรวงพาณิชย์

141.5967

7.48

107.0282

7.10

-34.5685

-24.41

5. กระทรวงมหาดไทย

787.6339

41.58

662.9206

44.01 -124.7133

-15.83

20.4653

1.08

38.5198

2.56

18.0545

88.22

5.1060

0.27

4.0000

0.27

-1.1060

-21.66

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. กระทรวงอุตสาหกรรม
7. หน่วยงานอื่นของรัฐ

6.18

-16.5129

-15.06

38.44 -218.8673

-27.43

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. งบประมาณจ�ำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณสูงสุด ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 662.9206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.01 รองลงมา
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำนวน 205.7421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.66 และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม จ�ำนวน 193.2017 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.83
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ�ำแนกรายหน่วยรับงบประมาณ

กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564
ปี 2565
เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
1,894.1832 100.00 1,506.4458 100.00 -387.7374 -20.47

แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 109.6137 5.79 93.1008 6.18 -16.5129 -15.06
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
1.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการ
47.0400 2.48 46.0000 3.05
-1.0400 -2.21
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)
1.2 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 48.0000 2.53 33.6000 2.23 -14.4000 -30.00
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
14.0444 0.74 13.5008 0.90
-0.5436 -3.87
1.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0.5293 0.03
-0.5293 -100.00
(มศว.)
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
797.9148 42.12 579.0475 38.44 -218.8673 -27.43
2.1 กรมการข้าว (กข.)
50.8028 2.68 27.5000 1.83 -23.3028 -45.87
2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)
29.1640 1.54 11.2283 0.75 -17.9357 -61.50
2.3 กรมประมง (กป.)
37.8720 2.00 27.6170 1.83 -10.2550 -27.08
2.4 กรมปศุสัตว์ (ปศ.)
34.7461 1.83 26.2517 1.74
-8.4944 -24.45
2.5 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)
28.9701 1.53 59.3970 3.94 30.4269 105.03
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กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ
2.6
2.7
2.8
2.9

ปี 2564
จำ�นวน ร้อยละ
271.8834 14.35
27.5184 1.45
18.5765 0.98
278.4580 14.70

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)
กรมหม่อนไหม (มม.)
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
2.10 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.)
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(BEDO)
4. กระทรวงพาณิชย์
4.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.)

141.5967
44.4720

4.2 กรมการค้าภายใน (คน.)

97.1247

5. กระทรวงมหาดไทย
5.1 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

ปี 2565
จำ�นวน ร้อยละ
205.7421 13.66
4.1490 0.28
10.3497 0.69
193.2017 12.83

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม/ลด จาก ปี 2564
จำ�นวน ร้อยละ
-66.1413 -24.33
-23.3694 -84.92
-8.2268 -44.29
-85.2563 -30.62

19.9235

1.05

13.6110

0.90

-6.3125 -31.68

31.8528

1.68

21.8289

1.45

-10.0239 -31.47

31.8528

1.68

21.8289

1.45

-10.0239 -31.47

7.48 107.0282
2.35 28.6000

7.10
1.90

-34.5685 -24.41
-15.8720 -35.69

5.13

5.21

-18.6965 -19.25

78.4282

787.6339 41.58 662.9206 44.01 -124.7133 -15.83
787.6339 41.58 662.9206 44.01 -124.7133 -15.83

6. กระทรวงอุตสาหกรรม
6.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (สป.อก.)
6.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

20.4653
20.4653

1.08
1.08

38.5198
19.0198

2.56
1.26

18.0545 88.22
-1.4455 -7.06

-

-

19.5000

1.29

19.5000 100.00

7. หน่วยงานอื่นของรัฐ
7.1 สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(สกช.)

5.1060
5.1060

0.27
0.27

4.0000
4.0000

0.27
0.27

-1.1060 -21.66
-1.1060 -21.66

งบประมาณโดยสังเขป
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3. งบประมาณจ�ำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ – งบรายจ่าย
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ�ำนวน
1,506.4458 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อด�ำเนินการตามงบรายจ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 1,135.3700 ล้านบาท
2) งบลงทุน
จ�ำนวน
92.7259 ล้านบาท
3) งบเงินอุดหนุน จ�ำนวน 119.1909 ล้านบาท
4) งบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 159.1590 ล้านบาท
ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
		
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ�ำแนกรายหน่วยรับงบประมาณ – โครงการ – งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง – หน่วยรับงบประมาณ - โครงการ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

งบ
ดำ�เนินงาน
1,135.3700

งบ
งบ
งบ
รวมทั้งสิ้น
ลงทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น
92.7259 119.1909 159.1590 1,506.4458

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
1. สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
2. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer )
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

16.2508

-

76.8500

-

93.1008

3.5000

-

42.5000

-

46.0000

3.5000
-

-

42.5000
33.6000

-

46.0000
33.6000

-

-

33.6000

-

33.6000

12.7508

-

0.7500

-

13.5008

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

12.7508

-

0.7500

-

13.5008

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมการข้าว
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาด
ภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร
10 งบประมาณโดยสังเขป

456.1986

92.7259

16.5120

13.6110

579.0475

27.5000
13.5040

-

-

-

27.5000
13.5040

13.9960

-

-

-

13.9960

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง – หน่วยรับงบประมาณ - โครงการ
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3. กรมประมง
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
4. กรมปศุสัตว์
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
5. กรมพัฒนาที่ดิน
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

งบ
ดำ�เนินงาน

งบ
ลงทุน

11.2283
11.2283

-

20.7920
15.3170

-

5.4750

-

17.7647
12.2974

-

3.3298
1.0917

งบ
งบ
รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น
-

-

11.2283
11.2283

-

27.6170
22.1420

-

5.4750

8.4870
3.0870

-

26.2517
15.3844

-

-

-

3.3298

-

5.4000

-

6.4917

6.8250
6.8250
-

1.0458
21.8970
7.8825

37.5000
-

-

-

1.0458
59.3970
7.8825

14.0145

37.5000

-

-

51.5145

205.7421
151.2986

-

-

-

205.7421
151.2986

32.9949

-

-

-

32.9949

งบประมาณโดยสังเขป
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หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง – หน่วยรับงบประมาณ - โครงการ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตร
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร
8. กรมหม่อนไหม
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer )
- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตร
9. สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
- โครงการบริหารจัดการที่ดินทำ�กินแก่
เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินกินของเกษตรกร

12 งบประมาณโดยสังเขป

งบ
ดำ�เนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
งบ
รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

2.8724

-

-

-

2.8724

18.5762

-

-

-

18.5762

4.1490

-

-

-

4.1490

1.4712

-

-

-

1.4712

2.6778

-

-

-

2.6778

9.1497

-

-

10.3497

3.0295

-

-

-

3.0295

2.4502

-

-

-

2.4502

3.6700

-

-

4.8700

1.2000

1.2000

137.9758

55.2259

-

-

193.2017

115.2671

48.5711

-

-

163.8382

-

-

13.4382

-

-

15.9253

13.4382
9.2705

6.6548
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หน่วย : ล้านบาท
งบ
ดำ�เนินงาน
-

งบ
ลงทุน
-

-

-

-

-

21.8289

-

21.8289

1. สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืช
เศรษฐกิจ
- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตร
กระทรวงพาณิชย์
1. กรมการค้าภายใน

-

-

21.8289

-

21.8289

-

-

5.7589

-

5.7589

-

-

16.0700

-

16.0700

-

-

-

107.0282
78.4282

107.0282
78.4282

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาด
ภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

-

78.4282

78.4282

-

-

-

28.6000

28.6000

-

-

-

28.6000

28.6000

662.9206

-

-

-

662.9206

662.9206
72.9000

-

-

-

662.9206
72.9000

33.3022

-

-

-

33.3022

กระทรวง – หน่วยรับงบประมาณ - โครงการ
10. สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตส้นค้าเกษตร
- โครงการติดตามประเมินผลภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
- โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่ง
สินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
- โครงการบริหารจัดการหนี้

งบ
งบ
รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น
13.6110 13.6110
8.8200
8.8200
-

4.7910

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.7910

13

หน่วย : ล้านบาท
งบ
ดำ�เนินงาน
22.3438

งบ
ลงทุน
-

231.0104
303.3642

-

-

-

-

-

38.5198
19.0198

38.5198
19.0198

-

-

-

19.0198

19.0198

-

-

-

19.5000

19.5000

-

-

-

19.5000

19.5000

หน่วยงานอื่นของรัฐ

-

-

4.0000

-

4.0000

1. สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

-

-

4.0000

-

4.0000

-

-

3.0000

-

3.0000

-

-

1.0000

-

1.0000

กระทรวง – หน่วยรับงบประมาณ - โครงการ
- โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกร
รุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
- โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรในระดับชุมชน
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

- โครงการจัดทำ�แผนพัฒนาอาชีพใน
ระดับตำ�บล
- โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ
ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร
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เป้าหมาย แนวทางการดำ�เนินงานและตัวชี้วัด จำ�แนกตามกระทรวง – หน่วยรับ
งบประมาณ – โครงการ – กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
รวมทั้งสิ้น
1,894.1832
1,506.4458 -387.7374 -20.47
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1,894.1832
1,506.4458 -387.7374 -20.47
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้เฉลี่ยของประชาชน ร้อยละ
6
6
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
แนวทางการดำ�เนินงานที่ 1 : พัฒนา
841.0840
682.6518 -158.4322 -18.84
ศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ราย 200,000
180,000
เข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำ�กินไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ราย 190,000
130,000
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ไม่น้อยกว่า
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
48.0000
33.6000 -14.4000 -30.00
วิจัยและนวัตกรรม
1.1 สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
48.0000
33.6000 -14.4000 -30.00
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
48.0000
33.6000 -14.4000 -30.00
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิ จ กรรม การขยายผลและ
48.0000
33.6000 -14.4000 -30.00
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กษตรอั จ ฉริ ย ะ
(Smart Farm) ผ่านกลไกผู้ประกอบการ
Agriculture System Integrator (ASI)

งบประมาณโดยสังเขป
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
210
แกนนำ�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
เกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดกิจกรรม สร้าง
ราย
30
12
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture
System Integrators : ASI) เพือ่ ให้บริการ
เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและทันต่อความ
ต้องการของเกษตรกร
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
6,700
ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นเกษตร
อัจฉริยะ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
703.4620
533.0907 -170.3713 -24.22
2.1 กรมการข้าว
22.3858
13.5040 -8.8818 -39.68
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่ อ งโดยการสร้ า งและพั ฒ นา
ชาวนาปราดเปรื่อง
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
ได้รบั การยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
ด้านข้าว
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ร้อยละ
ทีผ่ า่ นการประเมินคุณสมบัตเิ ป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง
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22.3858

13.5040

-8.8818 -39.68

22.3858

13.5040

-8.8818 -39.68

2,000

1,245

-

-

-

70

-

-
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
29.1640
11.2283
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์
26.3834
11.2283
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูบญั ชี
26.3834
11.2283
ประจำ�ศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัดกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์
882
882
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายที่มีการพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
ประจำ�ศูนย์เรียนรู้ฯ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
2.7806
และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทัง้ ใน
และนอกภาคเกษตร
กิจกรรม นำ�ลูกหลานเกษตรกร
2.7806
กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
380
เป้ า หมายได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ทำ �
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
2.3 กรมประมง
37.8720
27.6170
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
ทำ�กินของเกษตรกร
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กิน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จำ�นวน

ร้อยละ

-17.9357 -61.50
-15.1551 -57.44

-15.1551 -57.44
-

-

-2.7806 -100.00

-2.7806 -100.00
-

-

-10.2550 -27.08

6.8142

5.4750

-1.3392 -19.65

6.8142

5.4750

-1.3392 -19.65
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าภายใต้นโยบายจัดหา
ที่ดินทำ�กินของรัฐ
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิ จ กรรม ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ถ่ า ยทอด ราย
เทคโนโลยีการผลิตด้านประมง
2.4 กรมปศุสัตว์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม สร้างเกษตรกร
ปราดเปรื่อง
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
ทำ�กินของเกษตรกร
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น ทำ � กิ น ของ
เกษตรกร
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ปี 2564

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
2,350
1,950
-

31.0578

22.1420

-8.9158 -28.71

31.0578

22.1420

-8.9158 -28.71

88,200

70,560

-

32.9506
3.3352

25.2059
3.3298

3.3352

3.3298

3,860

3,860

-

-7.7447 -23.50
-0.0054 -0.16
-0.0054

-0.16

-

-

9.2710

6.4917

-2.7793 -29.98

9.2710

6.4917

-2.7793 -29.98
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย
เกษตรกรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กิน
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย
เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
2.5 กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
ทำ�กินของเกษตรกร
กิ จ กรรม พั ฒ นาคุ ณ ภาพดิ น
ในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำ�กิน
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ ทำ�กินในพืน้ ที่ คทช.
ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ คทช.
ที่จัดสรรที่ดินทำ�กินให้แก่เกษตรกรได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

ปี 2564

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
1,000
900
-

20.3444

15.3844

-4.9600 -24.38

20.3444

15.3844

-4.9600 -24.38

11,250

9,000

-

-

28.9701

59.3970

30.4269 105.03

17.5876

51.5145

33.9269 192.90

17.5876

51.5145

33.9269 192.90

ราย

4,000

4,000

-

-

ไร่

-

15,000

-

-

11.3825

7.8825

-3.5000 -30.75
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
กิ จ กรรม พั ฒ นาเทคโนโลยี
11.3825
7.8825
การพั ฒ นาที่ ดิ น ในศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัดกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์
882
882
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมดำ�เนินการ
2.6 กรมส่งเสริมการเกษตร
245.1537
187.1659
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
47.4848
32.9949
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนา Smart Farmer
2.7510
สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ� 
(Agri-biz Idol)
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย
50
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
สามารถเขียนแผนธุรกิจได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ
ร้อยละ
10
เกษตรกรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ร ายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราด
47.4848
30.2439
เปรื่ อ งและเกษตรกรรุ่ น ใหม่ (Smart
Farmer & Young Smart Farmer)
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย 20,000
11,695
เกษตรกรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ การ
ยกระดับเป็น Smart Farmer

20 งบประมาณโดยสังเขป
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด
จำ�นวน

ร้อยละ

-3.5000 -30.75

-

-

-57.9878 -23.65
-14.4899 -30.51
2.7510 100.00

-

-

-

-

-17.2409 -36.31

-

-

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ
เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ยกระดับ
เป็น Smart Farmer
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
ทำ�กินของเกษตรกร
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น ทำ � กิ น ของ
เกษตรกร
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมการทำ�การเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้าง
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิ จ กรรม ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ราย
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

ปี 2564

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
70
80
-

4.1210

2.8724

-1.2486 -30.30

4.1210

2.8724

-1.2486 -30.30

3,000

1,600

-

-

60

60

-

-

26,460

193.5479

151.2986 -42.2493 -21.83

193.5479

151.2986 -42.2493 -21.83
26,460

งบประมาณโดยสังเขป
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-

21

-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ร้ อ ยละ ร้อยละ
70
70
ของศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร และศู น ย์ เรี ย นรู้
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เครือข่ายมีความพร้อมในการให้บริการ
2.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.6202
1.4712 -3.1490 -68.16
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
4.6202
1.4712 -3.1490 -68.16
และพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
ทำ�กินของเกษตรกร
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
4.6202
1.4712 -3.1490 -68.16
อาชีพภายใต้โครงการจัดทีด่ นิ ตามนโยบาย
รัฐบาล
ตัวชี้วัดกิจกรรม สมาชิก
ราย
720
750
สหกรณ์ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.8 กรมหม่อนไหม
9.4926
5.4797 -4.0129 -42.27
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์
5.2146
3.0295 -2.1851 -41.90
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิ จ กรรม จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้
5.2146
3.0295 -2.1851 -41.90
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้าน
หม่อนไหม
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกร
ราย
500
250
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา
4.2780
2.4502 -1.8278 -42.73
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

22 งบประมาณโดยสังเขป

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร
4.2780
2.4502 -1.8278 -42.73
หม่อนไหมสู่ Smart Farmer
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
1,000
300
ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer
2.9 สำ � นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม สร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกร
ราย
รุ่ น ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ ความรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ
ครั ว เรื อ นเกษตรที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้
ร้อยละ
เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน
(Smart Farmer)
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกร
ราย
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น
เกษตรกรปราดเปรื่อง

278.4580

193.2017 -85.2563 -30.62

23.8868

13.4382 -10.4486 -43.74

11.6264

5.1021

-6.5243 -56.12

1,400

700

-

-

60

60

-

-

6

6

-

-

12.2604

1,700

8.3361

-3.9243 -32.01

800

งบประมาณโดยสังเขป
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-

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ร้ อ ยละ
ของครัวเรือนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้
เงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น
ทำ�กินของเกษตรกร
กิจกรรม ยกระดับรายได้
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความ
เหลื่อมลํ้า
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกร
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรมเพื่ อ ยกระดั บ
รายได้
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม รายได้เงินสด
สุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
กิจกรรม บริหารจัดการพืน้ ทีท่ ดี่ นิ
แปลงรวม
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่
แปลงรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ
พื้ น ที่ เ ป้ า หมายมี แ ผนพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ
24 งบประมาณโดยสังเขป

ปี 2564

ปี 2565

หน่วยนับ

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
ร้อยละ
60
60
-

ร้อยละ

ราย

6

6

16.4713

15.9253

3.3313

2.8238

600

ร้อยละ

-

-

-0.5460

-3.31

-0.5075 -15.23

300

-

-

6

-

-

-0.0385

-0.29

13.1400

13.1015

พื้นที่

31

31

-

-

ร้อยละ

80

80

-

-

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
โครงการที่ 3 : โครงการบริหาร
จัดการที่ดินทำ�กินแก่เกษตรกรรายย่อย
และผู้ด้อยโอกาส
กิ จ กรรม การปรั บ ปรุ ง แผนที่
แปลงที่ ดิ น ตามมาตรฐาน RTK GNSS
NETWORK
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่
ไร่
ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงแปลง
ที่ดิน RTK GNSS NETWORK
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ
แปลงทีด่ นิ ของเกษตรกรมีระบบแผนทีเ่ ป็น
มาตรฐานสากล มีความละเอียด ถูกต้อง
แม่นยำ�
กิจกรรม ศูนย์บริการประชาชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกร
ราย
ได้รบั บริการและแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ
จำ�นวนเกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์
บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
กิ จ กรรม การศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรและประชาชน

ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

ปี 2565

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
238.0999
163.8382 -74.2617 -31.19

16.3385

- -16.3385 -100.00

220,000

-

-

-

100

-

-

-

15.2546

8.3302

136,000

-

80

-

4.8791

-6.9244 -45.39
-

-

-

-

-4.8791 -100.00

งบประมาณโดยสังเขป
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25

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
				 ตัวชีว้ ดั กิจกรรม ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับ
1
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน
กิจกรรม ตรวจสอบที่ดิน
42.9744
-42.9744 -100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่
ไร่ 2,500,000
เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบ
การถือครองที่ดิน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ 100
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง
พื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม จัดที่ดิน
158.6533
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกษตรกร
ราย 52,000
23,500
ได้รับสิทธิเข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดิน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ
95
95
เกษตรกรเข้ า ทำ � ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น เขต
ปฏิรูปที่ดิน
2.10 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
14.3950
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์
14.3950
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิจกรรม ศึกษาแนวทางการลด
4.6450
ความเหลื่อมลํ้าในภาคเกษตร
ตัวชี้วัดกิจกรรม แนวทางการ เรื่อง
1
ลดความเหลื่อมลํ้าในภาคเกษตร
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155.5080

-

-

-

-

-3.1453
-

-1.98
-

-

-

8.8200
8.8200

-5.5750 -38.73
-5.5750 -38.73

3.0000

-1.6450 -35.41
-

-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
9.7500
5.8200 -3.9300 -40.31
เศรษฐกิ จ การเกษตรอาสาประจำ � ศู น ย์
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ตัวชี้วัดกิจกรรม พัฒนา
ราย
1,010
1,010
ศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำ�
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
8.4960
5.7589 -2.7371 -32.22
สิ่งแวดล้อม
3.1 สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
8.4960
5.7589 -2.7371 -32.22
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
8.4960
5.7589 -2.7371 -32.22
การปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
8.4960
5.7589 -2.7371 -32.22
การปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ
และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและ
หรือเกษตรกร
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนและ
ราย
400
200
เกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ
เพื่อระบบนิเวศและเพื่อเป็นหลักประกัน
ที่มั่นคง
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
4. กระทรวงมหาดไทย
76.0200
106.2022 30.1822 39.70
4.1 กรมการพัฒนาชุมชน
76.0200
106.2022 30.1822 39.70
โครงการที่ 1 : โครงการ
76.0200
72.9000 -3.1200 -4.10
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
เพื่ อ เกษตรกรและแหล่ ง สิ น เชื่ อ ภาครั ฐ
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิ จ กรรม ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
76.0200
72.9000 -3.1200 -4.10
ฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
คน 150,000
150,000
ประชาชนในหมูบ่ า้ นเป้าหมายเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม กองทุนชุมชน ร้อยละ
80
80
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการที่ 2 : โครงการบริหาร
จัดการหนี้
กิจกรรม ส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
คน
ตัวแทนครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สินในพื้นที่
เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ศูนย์จัดการ ร้อยละ
กองทุนชุมชนสามารถบูรณาการกลไกการ
ทำ�งานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคน
ในชุมชนได้
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-

33.3022

33.3022 100.00

-

33.3022

33.3022 100.00

-

7,704

-

-

-

80

-

-
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
5. หน่วยงานอื่นของรัฐ
5.1060
4.0000 -1.1060 -21.66
5.1 สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5.1060
4.0000 -1.1060 -21.66
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำ�
3.7684
3.0000 -0.7684 -20.39
แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำ�บล
กิ จ กรรม การบู ร ณาการสร้ า ง
3.7684
3.0000 -0.7684 -20.39
ความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานราก
แบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม การจั ด ทำ � ราย
2,310
2,310
และขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเกษตรกรรม
ระดับตำ�บล
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
1.3376
1.0000 -0.3376 -25.24
และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทัง้ ใน
และนอกภาคเกษตร
กิ จ กรรม การพั ฒ นาอาชี พ
1.3376
1.0000 -0.3376 -25.24
เกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร ราย
450
200
เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้พัฒนา
ทักษะแนวทางการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
แนวทางการดำ�เนินงานที่ 2 : พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำ�นวนสถาบันเกษตรกร/ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำ�นวนผู้ประกอบการ ราย
ชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์
การพัฒนาไม่น้อยกว่า
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
1.1 สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบ
การและยกระดั บ สิ น ค้ า หนึ่ ง ตำ � บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP ทีไ่ ด้รบั การยกระดับด้วย
วทน.
1.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม ยกระดับคุณภาพสินค้า
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
30 งบประมาณโดยสังเขป

ปี 2564

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
446.6886
391.9368 -54.7518 -12.26
1,700

500

21,000

3,000

4,600

4,600
61.6137

59.5008

-2.1129

-3.43

47.0400

46.0000

-1.0400

-2.21

47.0400

46.0000

-1.0400

-2.21

47.0400

46.0000

-1.0400

-2.21

-

-

250

80

250

14.0444
14.0444

13.5008
13.5008

-0.5436
-0.5436

-3.87
-3.87

14.0444

13.5008

-0.5436

-3.87

-

-

80
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ชุมชน/
12
12
ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ท้องถิ่น
1.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน
กิจกรรม พัฒนาความรู้ด้านการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม จำ�นวนสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม เสริมสร้างทักษะด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 กรมปศุสัตว์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำ�นวน
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็น
สินค้า OTOP

0.5293
0.3133

-

-0.5293 -100.00
-0.3133 -100.00

0.3133

-

-0.3133 -100.00

2

-

-

0.2160

-

-0.2160 -100.00

0.2160

-

-0.2160 -100.00

2

37.6091
1.7955
1.7955

-

-

24.4920 -13.1171 -34.88
1.0458 -0.7497 -41.75
1.0458 -0.7497 -41.75

1.7955
9

-

1.0458

-0.7497 -41.75

9
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-

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
2.2 กรมส่งเสริมการเกษตร
26.7297
18.5762 -8.1535 -30.50
โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุม่ การผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม พัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกร
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน กลุ่ม
กลุ่มได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความ
สามารถในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตรทั้ ง การผลิ ต
การเพิ่มมูลค่า การบริการและการตลาด
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ร้ อ ยละ 60 ร้อยละ
ของเกษตรกร/องค์ ก รเกษตรกรที่ เข้ า
ร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
2.3 กรมหม่อนไหม
โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุม่ การผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพความ
เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร กลุม่
เกิดการรวมกลุ่มการผลิต
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 สำ � นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุม่ การผลิตด้านการเกษตร
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26.7297

18.5762

-8.1535 -30.50

26.7297

18.5762

-8.1535 -30.50

1,723

539

-

-

70

3

-

-

9.0839
9.0839

4.8700
4.8700

-4.2139 -46.39
-4.2139 -46.39

9.0839

4.8700

-4.2139 -46.39

25

20

-

-

23.3568

16.0700

-7.2868 -31.20

23.3568

16.0700

-7.2868 -31.20

23.3568

16.0700

-7.2868 -31.20
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
กิ จ กรรม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลาก
หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม พัฒนาต่อยอด ชุมชน
ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามหลักการ
BEDOs Concept
4. กระทรวงมหาดไทย
4.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน ผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร้อยละ
OTOP ที่เข้าร่วมโครงการมียอดจำ�หน่าย
เพิ่มขึ้น
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรรุน่ ใหม่ และผูป้ ระกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม จำ�นวนผูผ้ ลิต คน/กลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนา

ปี 2564

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
23.3568
16.0700 -7.2868 -31.20

25

25

-

303.6437
303.6437
280.2787

253.3542 -50.2895 -16.56
253.3542 -50.2895 -16.56
231.0104 -49.2683 -17.58

280.2787

231.0104 -49.2683 -17.58
-

3,995

3,820

10

6

3,800

-

-

-

23.3650

22.3438

-1.0212

-4.37

23.3650

22.3438

-1.0212

-4.37

-

-

3,800

งบประมาณโดยสังเขป
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ผู้ ผ ลิ ต ร้อยละ
10
6
ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
5. กระทรวงอุตสาหกรรม
20.4653
38.5198 18.0545 88.22
5.1 สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิตภัณฑ์ 304
ต้นแบบได้รับการพัฒนา
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม บุ ค ลากร ราย
2,280
ได้รับการพัฒนา
5.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยอัตลักษณ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน ร้อยละ
วิสาหกิจได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีราย
ได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
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20.4653

19.0198

-1.4455

-7.06

20.4653

19.0198

-1.4455

-7.06

20.4653

19.0198

-1.4455

-7.06

304

-

-

1,520

-

-

-

19.5000
19.5000

19.5000 100.00
19.5000 100.00

-

19.5000

19.5000 100.00

-

200

-

-

-

80

-

-
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
แนวทางการดำ�เนินงานที่ 3 : พัฒนา
กลไกการตลาดและระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการจำ�หน่าย
สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้า
เกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารจัดการการตลาดข้าว
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม กลุม่ เกษตรกร
ได้รบั การเชือ่ มโยงตลาดกับผูป้ ระกอบการ
ค้าข้าว และผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม เกษตรกร
นำ � ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
1.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้า
เกษตร
กิจกรรม พัฒนากลไกการตลาด
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปี 2564
หน่วยนับ

ร้อยละ

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
606.4106
431.8572 -174.5534 -28.78
10

6
56.8437
28.4170
28.4170

21.4648 -35.3789 -62.24
13.9960 -14.4210 -50.75
13.9960 -14.4210 -50.75

28.4170

13.9960 -14.4210 -50.75

กลุ่ม

77

150

-

-

ร้อยละ

-

80

-

-

22.8982
22.8982

2.6778 -20.2204 -88.31
2.6778 -20.2204 -88.31

22.8982

2.6778 -20.2204 -88.31
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เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด
การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม ปริมาณธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการขยายตัว
1.3 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการติดตาม
ประเมิ น ผลภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการ
พัฒนาและส่งเสริมศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรม การติดตามผลโครงการ
ภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม รายงาน
ติดตามการดำ�เนินงานแผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2. กระทรวงพาณิชย์
2.1 กรมการค้าภายใน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้า
เกษตร
กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจชุมชน
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม จำ�นวนตลาด
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนา
36 งบประมาณโดยสังเขป

ปี 2564
หน่วยนับ
แห่ง

ร้อยละ

เรื่อง

แห่ง

ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
146
146
-

3

3

-

5.5285
5.5285

4.7910
4.7910

-0.7375 -13.34
-0.7375 -13.34

5.5285

4.7910

-0.7375 -13.34

2

60

-

1

-

-

141.5967
97.1247
97.1247

107.0282 -34.5685 -24.41
78.4282 -18.6965 -19.25
78.4282 -18.6965 -19.25

97.1247

78.4282 -18.6965 -19.25
65
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
ตัวชี้วัดกิจกรรม มูลค่าการค้า ล้านบาท 214
825
สินค้าและบริการชุมชนได้รับการส่งเสริม
2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44.4720
28.6000 -15.8720 -35.69
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ท้องถิ่น
กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ
ชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน ราย 11,090
ผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนา
และมีช่องทางการตลาด
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม ผูป้ ระกอบการ ล้านบาท 1,407
ฐานรากสามารถสร้างรายได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้จาก ร้อยละ
การจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ท้องถิ่น
กิ จ กรรม พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม กลไกประชารัฐ จังหวัด
76
ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ สามารถขั บ
เคลื่อนงานได้

44.4720

28.6000 -15.8720 -35.69

44.4720

28.6000 -15.8720 -35.69
6,280

-

-

812

-

-

6

-

-

407.9702
407.9702
407.9702

303.3642 -104.6060 -25.64
303.3642 -104.6060 -25.64
303.3642 -104.6060 -25.64

10.7694

14.3642

3.5948

33.38

-

-

76
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หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
เพิ่ม/ลด

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการ
ปี 2564
ปี 2565
ดำ�เนินงานและตัวชี้วัด หน่วยนับ
กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ เป้าหมาย
เป้าหมาย
งบประมาณ
งบประมาณ จำ�นวน ร้อยละ
โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด
(จำ�นวน)
(จำ�นวน)
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
397.2008
289.0000 -108.2008 -27.24
ช่องทางการตลาด
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จำ � นวน ครัง้
80,016
80,013
ช่องทางการตลาด
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้จาก ร้อยละ
10
6
การจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น


แผนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้แผนแม่บท
ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก มีการด�ำเนินการเพื่อลดปัญหาความยากจนของประชาชน คาดว่าประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย ไม่น้อยกว่า 1.35 ล้านคน จะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 หรือไม่น้อยกว่า
4,600 บาท/คน/เดือน หรือ 55,200 บาท/คน/ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
วงเงินรวม 1,506.4458 ล้านบาท โดยก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)
ซึ่งในแต่ละแนวทางจะมีการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ดังนี้
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• รวมแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1,506.4458
แนวทางการดำ�เนินงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่ม
682.6518
เป้าหมาย (ต้นทาง)
1.1 สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
270.0404
		 ดำ�เนินงานเพือ่ ให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน
- กษ. (ส.ป.ก.)
และที่ ดิ น ทำ � กิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 180,000 ราย โดยการจั ด ที่ ดิ น
- มท. (พช.)
ทำ�กินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 23,500 ราย ปรับปรุง
ฐานข้อมูลศูนย์บริการประชาชน 72 แห่ง เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนเพือ่ เกษตรกรและแหล่งสินเชือ่ ภาครัฐเพือ่ การเข้าถึงแหล่งทุน
ส่งเสริมการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บูรณาการกองทุน
ต่าง ๆ ในชุมชน ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
150,000 ราย ส่งเสริมการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
และแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน 7,704 ราย
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
412.6114
		 ดำ�เนินงานเพือ่ ให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้รบั การพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 130,000 ราย โดยดำ�เนินการ
			 1) โครงการจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาอาชี พ ในระดั บ ตำ � บล
3.0000 - หน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยบูรณาการจัดทำ�แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำ�บล
(สกช.)
แบบมีสว่ นร่วม สำ�หรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ 2,310 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 219.7853 - กษ. (กสก. กป. ปศ.
สินค้าเกษตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พด. มม. ตส. สศก.)
การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร ทั้งด้านพืช ประมง
และปศุสัตว์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่
เป้าหมายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อำ�เภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย อาทิ
ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน มีเกษตรกรได้รบั
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 108,162 ราย
งบประมาณโดยสังเขป
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3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กษตรกรสมาชิ ก มี ศั ก ยภาพทั้ ง ทางด้ า นการผลิ ต
การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนา
เกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 18,600 ราย รวมทั้งขยายผล
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกผู้ประกอบการ
เทคโนโลยี (ASI) 222 ราย
4) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพทัง้ ในและนอกภาคเกษตร โดยส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
ให้แก่เกษตรกร 6 จังหวัด จำ�นวน 200 ราย เพื่อยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการ
5) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
โดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปลู ก ไม้ มี ค่ า เพื่ อ เศรษฐกิ จ
ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับชุมชนและเกษตรกร
200 ราย
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำ�กินของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายตามมติคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 4,000 ราย โดยการพัฒนาคุณภาพดิน
จัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 4,000 ราย ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า สนับสนุนปัจจัยการผลิต 1,950 ราย ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านปศุสตั ว์ อุดหนุนปัจจัยการผลิตการเลีย้ งสัตว์แก่เกษตรกร
900 ราย ถ่ายทอดความรูก้ ารผลิตพืชทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร
1,600 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ 750
ราย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม 31 พื้นที่ และพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 300 ราย
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99.3171 - กษ. (กสก. ปศ. ส.ป.ก.
มม. กข.)
- อว. (สวทช.)

1.0000 - หน่วยงานอื่นของรัฐ
(สกช.)

5.7589 - ทส. (BEDO)

83.7501 - กษ. (กสก. กป. ปศ.
กสส. พด. ส.ป.ก.)
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แนวทางการดำ�เนินงานที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ชุมชน (กลางทาง)
2.1 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต
		 ดำ�เนินการพัฒนาสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนไม่นอ้ ยกว่า
500 กลุ่ ม ดำ � เนิ น โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง กลุ่ ม การผลิ ต
ด้านการเกษตร โดยดำ�เนินการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และ
สร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
25 ชุมชน พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม 20 กลุ่ม เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของ
กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร) ให้มีความเข้มแข็ง และ
มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 539 กลุ่ม
2.2 พัฒนาผู้ประกอบการ
		 ดำ�เนินงานพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนไม่น้อยกว่า 3,000
ราย ดำ � เนิ น โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพเกษตรกรรุ่ น ใหม่ แ ละ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 3,800 ราย
โดยการส่งเสริมการพัฒนาผูป้ ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 3,800 ราย
2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์
		 ดำ�เนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 4,600 ผลิตภัณฑ์
โดยดำ�เนินการ
1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับ
ชุมชน 304 ผลิตภัณฑ์ โดยเสริมสร้างความรูด้ า้ นการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั ผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมทัง้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

391.9368
39.5162
39.5162 - กษ. (มม. กสก.)
- ทส. (BEDO)

22.3438
22.3438 - มท. (พช.)

330.0768

19.0198 - อก. (สป.อก.)
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2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน 4,159 ผลิตภัณฑ์
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
OTOP 9 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3,820 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 200 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผูป้ ระกอบการและยกระดับสินค้า
หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
250 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ยเพื่ อ ยกระดั บ สิ น ค้ า
หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ได้มาตรฐาน 80 ผลิตภัณฑ์
แนวทางการดำ�เนินงานที่ 3 พัฒนากลไกการตลาดและระบบ
บริหารจัดการ (ปลายทาง)
สร้างรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
โดยดำ�เนินการ
3.1 พัฒนาระบบตลาด โดยพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจำ�หน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 146 แห่ง
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว 150 กลุม่ ส่งเสริม
ตลาดชุมชนให้มคี วามพร้อมในการเป็นตลาดชุมชนเพือ่ ธุรกิจท้องถิน่
ตามนโยบายรัฐบาลเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ในการพัฒนาตลาดคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชน ส่งเสริม
ช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำ�หน่ายสินค้าและบริการในตลาด
เชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วในตลาดและชุมชน 35 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้เป็นหมู่บ้านทำ�มาค้าขาย จัดกิจกรรมเชื่อมโยง
การจำ�หน่ายสินค้า/บริการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 30 แห่ง

42 งบประมาณโดยสังเขป

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

311.0570 - กษ. (ปศ.)
- มท. (พช.)
- อว. (สป.อว. วศ. มศว.)

431.8572

95.1020 - กษ. (กข. กสส.)
- พณ. (คน.)

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท
แนวทางการดำ�เนินงาน/โครงการ/สาระสำ�คัญ
3.2 พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน
บริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร โดยดำ�เนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยส่งเสริมช่องทางการตลาดให้
กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน 80,013 ครั้ง
พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ 76
จังหวัด ให้มปี ระสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
สำ�หรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย 3,030 ราย สร้างโอกาสทาง
การตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e - Commerce 3,000 ราย
ส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คัดสรรผลิตภัณฑ์ของดี
ชุมชนเพื่อเป็น OTOP Select 250 ราย
3.3 การติดตามประเมินผล โดยดำ�เนินโครงการติดตามประเมิน
ผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

331.9642 - มท. (พช.)
- พณ. (พค.)

4.7910 - กษ. (สศก.)

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

43

ภาคผนวก

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

47

ขอบเขตการดำ�เนินงาน

2. การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.1 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.1 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
แผนบูรณการ

หน่วยงาน
งบประมาณ
1,506.4458 ลบ.

ตัวชี้วัด
แนวทาง

แนวทาง
การดำ�เนินงาน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ลดปัญหาความยากจนของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์

กษ. ทส. อว. มท. อก.
391.9368 ล้านบาท

682.6518 ล้านบาท

1. จำ�นวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 500 กลุ่ม
2. จำ�นวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 3,000 ราย
3. จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4,600 ผลิตภัณฑ์

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำ�กินไม่น้อยกว่า 180,000 ราย
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 130,000 ราย

กษ. มท. อว. ทส. สกช.

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง)
2.1 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
2.2 พัฒนาผู้ประกอบการ
พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ/เกษตรกรรุ่นใหม่
2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์
		 1) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน
		 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)
1.1 สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
1) บริหารจัดการที่ดิน 2) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน 3) บริหารจัดการหนี้
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
		 1) จัดทำ�แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำ�บล
		 2) พัฒนาศักยภาพและอาชีพของประชาชนในชุมชน 3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

431.8572 ล้านบาท

กษ. พณ. มท.

รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

3. พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง)
3.1 พัฒนาระบบตลาด
3.2 พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน
3.3 การติดตามประเมินผล

ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย ไม่นอ้ ยกว่า 1.35 ล้านคน มีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวไม่นอ้ ยกว่า 4,600 บาท/คน/เดือน
หรือ 55,200 บาท/คน/ปี
รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี

2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
• ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท
		
1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์
จัดสรรฯ

เป้าหมายที่ 3 เพิม่ ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ ให้ชมุ ชนพึง่ พาตนเองและได้รบั ส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ ประเด็น : ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นย่อย : 1. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล (ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ และการทำ�เกษตรแม่นยำ�) 2. การเสริมสร้างพลังอำ�นาจชุมชน

เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมทีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ตัวชี้วัด 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี
1.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ

2.2 กลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt service ratio)ร้อยละ 55 ภายในปี 2565

แผนปฏิรูป
ประเทศ

เป้าหมายแผนฯ12
/ตัวชี้วัด

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กษ. (สศก.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กษ. มท. ทส. อก. พณ.
อว. และหน่วยงานอื่นของรัฐ (สภาเกษตรกร)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นที่ 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
ตัวชี้วัด : คะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (IDI) 4.30 คะแนน ภายในปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ 4.1 การลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ30ของปีฐาน
แผนย่อย
ที่มีรายได้ตํ่าสุดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
แผนแม่บท/
ตัวชี้วัด
แผนแม่บทย่อย

     เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมลํ้าของรายได้ประชากร โดย 1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์
พัฒนาประชาชนกลุม่ เป้าหมายอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพ     1) ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 2) เกษตรกรรายย่อย 3) สถาบันเกษตรกร
ประชากรผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนา
4) วิสาหกิจชุมชน  
5) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน        
ความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด
2. พื้นที่ดำ�เนินการ        7,255 ตำ�บล

วัตถุประสงค์

ภาคผนวกที่ 1 แผนภาพความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

48 งบประมาณโดยสังเขป

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ

โครงการ/
หน่วยงาน

แนวทางการ
ดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัดแนวทาง
• ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ต่อ)

270.0404 ล้านบาท

682.6518 ล้านบาท

412.6114 ล้านบาท

- สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ 700 ราย 5.1021 ลบ.
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 800 ราย 8.3361 ลบ.
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดิน 4) โครงการจัดทำ�แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำ�บล (3.0000 ลบ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 222 ราย (33.6000 ลบ.)
ทำ�กิน 181,204 ราย
หน่วยงานอื่นของรัฐ 2,310 ราย (3.0000 ลบ.)
- สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำ�กินแก่เกษตรกร - สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บูรณาการทำ�แผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้าง เกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) 222 ราย
33.6000 ลบ.  
ความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม 2,310 ราย 3.0000 ลบ.
รายย่อย และผู้ด้อยโอกาส (163.8382 ลบ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23,500 ราย
7) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
5) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (219.7853 ลบ.)
(163.8382 ลบ.)
(1.0000 ลบ.)
- สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับปรุง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  108,162 ราย (219.7853 ลบ.)
หน่วยงานอื่นของรัฐ 200 ราย (1.0000 ลบ.)
กรมพั
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ลบ.
ฐานข้อมูลศูนย์บริการประชาชน 72 แห่ง 8.3302 ลบ.
- สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
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จัดทีด่ นิ โดยสอบสวนสิทธิการถือครองและทำ�ประโยชน์
200 ราย 1.0000 ลบ.
และศูนย์เครือข่าย 70,560 ราย 22.1420 ลบ.
ในที่ดินเกษตรกร 23,500 ราย 155.5080 ลบ.
- กรมปศุสตั ว์ ปรับปรุงฐานเรียนรูด้ า้ นปศุสตั ว์ พัฒนาศักยภาพศูนย์หลัก และศพก. เครือข่าย 8) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ (5.7589 ลบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 200 ราย (5.7589 ลบ.)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (ด้านปศุสัตว์) 9,000 ราย 15.3844 ลบ.
ั ชีประจำ�ศูนย์เรียนรู้ 882 ราย 11.2283 ลบ. - สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึง - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพครูบญ
- กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย สนับสนุนการให้ ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและ/หรือเกษตรกร
แหล่งทุน (72.9000 ลบ.)
200 ราย 5.7589 ลบ.
กระทรวงมหาดไทย 150,000 ราย (72.9000 ลบ.) บริการของ ศพก.พัฒนาเกษตรกร,พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และพัฒนาศูนย์
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
- กรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกองทุน จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 26,460 ราย 151.2986 ลบ.
ชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ - กรมหม่อนไหม พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. หลัก และเครือข่าย (83.7501 ลบ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,000 ราย (83.7501 ลบ.)
ชีวิต 150,000 ราย 72.9000 ลบ.
ด้านหม่อนไหม 250 ราย 3.0295 ลบ.
- สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ประจำ� - กรมพัฒนาทีด่ นิ พัฒนาคุณภาพดินในพืน้ ทีจ่ ดั การปัญหาทีด่ นิ ทำ�กิน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้
3) โครงการบริหารจัดการหนี้ (33.3022 ลบ.)
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1,010 ราย 5.8200 ลบ. ศึกษาแนวทาง ด้านการพัฒนาคุณภาพดิน และจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 4,000 ราย 51.5145 ลบ.
- กรมประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร โดยการ
กระทรวงมหาดไทย 7,704 ราย (33.3022 ลบ.)
ลดความเหลื่อมลํ้าในภาคเกษตร  1 เรื่อง  3.0000 ลบ.
ส่งเสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดตัง้ จุดสาธิตการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้
- กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม การดำ � เนิ น งาน
และบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ 1,950 ราย 5.4750 ลบ.
6)
โครงการพั
ฒ
นาเกษตรกรปราดเปรื
อ
่
ง
(Smart
Farmer)
(99.3171
ลบ.)
ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน และแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น   
- กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18,600 ราย (65.7171 ลบ.)
7,704 ราย 33.3022 ลบ.
1,600 ราย 2.8724 ลบ.
- กรมปศุสัตว์ สร้างเกษตรกรปราดเปรื่องด้านปศุสัตว์ 3,860 ราย 3.3298 ลบ.
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
- กรมหม่อนไหม พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหม สู่ Smart Farmer 300 ราย 2.4502 ลบ.
- กรมการข้าว พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 750 ราย 1.4712 ลบ.
- สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริหารจัดการพื้นที่ที่ดินเกษตรแปลงรวม
1,245 ราย 13.5040 ลบ.
31 พื้นที่ 13.1015 ลบ. ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
- กรมส่งเสริมการเกษตร  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ งและเกษตรกรรุน่ ใหม่ (Smart Farmer 300 ราย 2.8238 ลบ.
& Smart Farmer) 11,695 ราย 30.2439 ลบ. พัฒนา Smart Farmer สูผ่ ปู้ ระกอบการเกษตร - กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของเกษตรกร 900 ราย
ชั้นนำ� (Agri-biz Idol) 50 ราย 2.7510 ลบ.
6.4917 ลบ.
133,694 ราย

ตัวชี้วัด 1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 500,000 ราย

• สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและ • ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ปัจจัยการผลิต

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1 ประชาชนกลุม่ เป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน
และทีด่ นิ ทำ�กินไม่นอ้ ยกว่า 180,000 ราย

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) (682.6518 ล้านบาท)

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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โครงการ/
หน่วยงาน

แนวทางการ
ดำ�เนินงาน
ตัวชีว้ ดั แนวทาง
• พัฒนาผลิตภัณฑ์

39.5162 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 559 กลุ่ม
(23.4462 ลบ.)
- กรมหม่ อ นไหม พั ฒ นาศั ก ยภาพความเข้ ม แข็ ง
ของกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 20 กลุ่ม 4.8700 ลบ.
- กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาความเข้มแข็งของ
กลุ่มเกษตรกร 539 กลุ่ม 18.5762 ลบ.

10) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร (39.5162 ลบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 ชุมชน/กลุ่ม (16.0700 ลบ.)
- สำ � นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
(องค์การมหาชน) สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 25 ชุมชน/กลุ่ม 16.0700 ลบ.

22.3438 ล้านบาท
391.9368 ล้านบาท

12) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน (19.0198 ลบ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม 304 ผลิตภัณฑ์ (19.0198 ลบ.)
- สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตร
อุตสาหกรรม โดยเสริมสร้างความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การทำ�การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝึกอบรมเชิงลึก
304 ผลิตภัณฑ์ 19.0198 ลบ.

11) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้
ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน
(22.3438 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย 3,800 ราย (22.3438 ลบ.)
- กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบ
การ/วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 3,800 ราย 22.3438 ลบ.

330.0768 ล้านบาท

13) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (311.0570 ลบ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ผลิตภัณฑ์ (1.0458 ลบ.)
- กรมปศุสตั ว์ พัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน และขอขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 9 ผลิตภัณฑ์ 1.0458 ลบ.
กระทรวงมหาดไทย 3,820 ผลิตภัณฑ์ ( 231.0104 ลบ.)
- กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 3,820 ผลิตภัณฑ์ 231.0104 ลบ.
กระทรวงอุตสาหกรรม 200 ผลิตภัณฑ์ (19.5000 ลบ.)
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 200 ผลิตภัณฑ์ 19.5000 ลบ.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 330 ผลิตภัณฑ์
(59.5008 ลบ.)
- สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 250 ผลิตภัณฑ์ 46.0000 ลบ.
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพือ่ ยกระดับสินค้าหนึง่ ตำ�บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ได้มาตรฐาน 80 ผลิตภัณฑ์ 13.5008 ลบ.

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 4,663 ผลิตภัณฑ์

- ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา 3,800 ราย

• พัฒนาผู้ประกอบการ

• พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต

- สถาบั น เกษตรกร/วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนา 584 กลุ่ม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4,600 ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำ�นวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำ�นวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา
ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 500 กลุ่ม
ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) (391.9368 ล้านบาท)

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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โครงการ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัแนวทาง

แนวทางการดำ�เนินงาน

95.1020 ล้านบาท

336.7552 ล้านบาท

16) โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก (4.7910 ลบ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4.7910 ลบ.)
- สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและนิเทศแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ. ปี 2565 4.7910 ลบ.

• การติดตามประเมินผล

15) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (331.9642 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย (303.3642 ลบ.)
- กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาด 80,013 ครั้ง 289.0000 ลบ.
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด 14.3642 ลบ.
กระทรวงพาณิชย์ (28.6000 ลบ.)
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจสำ�หรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย
3,030 ราย 12.0000 ลบ.
• สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e - Commerce 3,000 ราย
9.1000 ลบ.
• ส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของดี
ชุมชน  เพื่อเป็น OTOP Select  250 ราย  7.5000 ลบ.

• พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการ
ความเสี่ยงภาคการเกษตร

431.8572 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ (78.4282 ลบ.)
- กรมการค้าภายใน
• ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น พัฒนาตลาดชุมชนเป้าหมาย โดยเสริม
สร้างพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาตลาดคุณภาพสินค้า
และบริการของชุมชน ส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำ�หน่ายสินค้า
และบริการในตลาด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตลาดและชุมชน 35 แห่ง
63.0604 ลบ.
• หมูบ่ า้ นทำ�มาค้าขาย โดยส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นหมูบ่ า้ น
ทำ�มาค้าขาย จัดกิจกรรมเชือ่ มโยงการจำ�หน่ายสินค้า/บริการ/ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน  
30 แห่ง 15.3678 ลบ.

14) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร
(95.1020 ลบ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16.6738 ลบ.)
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำ�หน่าย
สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 146 แห่ง 2.6778 ลบ.
- กรมการข้าว ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว 150 กลุ่ม
13.9960 ลบ.

• พัฒนาระบบตลาด

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

3. พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง) (431.8572 ล้านบาท)
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ภาคผนวกที่ 2 รายละเอียดงบประมาณจำ�แนกตามงบรายจ่าย
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น [ร้อยละ 6]
แนวทางการดำ�เนินงานที่ 1.1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำ�กินไม่น้อยกว่า [180,000 ราย]
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า [130,000 ราย]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

33,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,600,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน

33,600,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

13,504,000 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

13,504,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

13,504,000 บาท
915,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,456,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,337,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

500,000 บาท

(5) วัสดุสำ�นักงาน

100,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

120,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำ�รา

1,075,000 บาท
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2.1)  จ้างเหมาครูบัญชีเพื่อปฏิบัติงานประจำ�ศูนย์ 882 ราย
(2.2)  ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กรมประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้
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11,228,300
11,228,300
11,228,300
502,300
10,226,800
7,739,600
2,487,200
356,000
143,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,475,000 บาท
5,475,000
5,475,000
267,000
208,000
5,000,000
22,142,000
15,317,000
15,317,000
534,000
1,000,000
1,153,000
12,630,000
6,825,000
6,825,000
6,825,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรมปศุสัตว์
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(3) วัสดุการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กิน
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(5) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์

3,329,800
3,329,800
3,329,800
424,600
2,475,200
430,000
6,491,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,091,700
1,091,700
597,500
494,200
5,400,000
5,400,000
5,400,000
15,384,400
12,297,400
12,297,400
778,800
1,058,400
5,008,600
552,100
4,899,500
3,087,000
3,087,000
3,087,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร

51,514,500 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

14,014,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) วัสดุการเกษตร

37,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

			

439,900 บาท
13,574,600 บาท

2. งบลงทุน
		

14,014,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท

37,500,000 บาท
37,500,000 บาท
37,500,000 บาท
37,500,000 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 15,000 หน่วย)
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7,882,500 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

7,882,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร

7,882,500 บาท
7,882,500 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

32,994,900 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

32,994,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,994,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,057,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

22,692,500 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(4) วัสดุการเกษตร
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720,100 บาท
4,525,000 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร

2,872,400 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

2,872,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,872,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

63,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

875,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,934,200 บาท

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

151,298,600 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

151,298,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

151,298,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,171,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,103,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

68,223,300 บาท

(4) วัสดุสำ�นักงาน

8,820,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

68,980,100 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร

1,471,200 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

1,471,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,471,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

488,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

982,800 บาท
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กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

3,029,500 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

3,029,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,029,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

900,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

192,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ
(5) วัสดุการเกษตร
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,137,500 บาท
580,000 บาท
20,000 บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

2,450,200 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

2,450,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,450,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

900,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

550,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,000,000 บาท

สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

13,438,200 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

13,438,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,438,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

863,900 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

250,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,652,400 บาท

(5) วัสดุสำ�นักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(7) วัสดุการเกษตร
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723,200 บาท
2,298,700 บาท
450,000 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินของ
เกษตรกร
1. งบดำ�เนินงาน

9,270,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,270,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,952,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,670,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

616,500 บาท

(4) วัสดุสำ�นักงาน

498,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

937,800 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

595,800 บาท

2. งบลงทุน

6,654,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
		

15,925,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

			

6,654,800 บาท
704,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท

704,800 บาท
704,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)
		

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

			

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า
10 ล้านบาท

5,950,000 บาท
5,950,000 บาท
5,950,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

งบประมาณโดยสังเขป
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โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำ�กินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส
เงินนอกงบประมาณ

2,710,900 บาท

1. งบดำ�เนินงาน
เงินนอกงบประมาณ

115,267,100 บาท
42,710,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
เงินนอกงบประมาณ

115,267,100 บาท
42,710,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำ�การนอกเวลา

216,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
เงินนอกงบประมาณ

34,860,100 บาท
5,585,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เงินนอกงบประมาณ

13,675,400 บาท
2,511,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
เงินนอกงบประมาณ

48,335,800 บาท
9,869,700 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
เงินนอกงบประมาณ

11,281,600 บาท
16,590,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
เงินนอกงบประมาณ

1,875,000 บาท
157,600 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ
เงินนอกงบประมาณ

163,838,200 บาท

1,080,000 บาท
450,000 บาท

(8) ค่าบำ�รุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 4 ระบบ

1,502,800 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,457,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,899,600 บาท

(10) วัสดุในการดำ�เนินการจัดที่ดิน
เงินนอกงบประมาณ

58 งบประมาณโดยสังเขป

982,600 บาท
647,100 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. งบลงทุน

48,571,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
		

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

			

48,571,100 บาท
48,571,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

48,571,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท 13,080,700 บาท
รวม 332 รายการ (รวม 460 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก.
ประดิพทั ธ์ สำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

15,449,000 บาท

(3) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged
Infrastructure สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

9,800,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จั ด การและเผยแพร่ ข้ อ มู ล แผนที่ สำ � นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

5,757,600 บาท

(5) พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชน สำ�นักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1
ระบบ

4,483,800 บาท

สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

8,820,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,820,000 บาท

(1) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำ�ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

5,820,000 บาท

(2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น การศึ ก ษาแนวทางการลดความเหลื่ อ มลํ้ า ใน
ภาคเกษตร

3,000,000 บาท

งบประมาณโดยสังเขป
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

5,758,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,758,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน

5,758,900 บาท
5,758,900 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและ
แหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

72,900,000 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

76,020,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

76,020,000 บาท
76,020,000 บาท

โครงการ : โครงการบริหารจัดการหนี้

33,302,200 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

33,302,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

33,302,200 บาท
33,302,200 บาท

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงการ : โครงการจัดทำ�แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำ�บล

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจ
ฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน
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3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทัง้ ในและนอก
ภาคเกษตร

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

1,000,000 บาท

แนวทางการดำ�เนินงานที่ 1.2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำ�นวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า [500 กลุ่ม]
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำ�นวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า [3,000 ราย]
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า [4,600 ผลิตภัณฑ์]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
1. งบดำ�เนินงาน

46,000,000 บาท
3,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. งบเงินอุดหนุน

3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
42,500,000 บาท
42,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

(1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับ 42,500,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

13,500,800 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

12,750,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,750,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

874,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

301,000 บาท

งบประมาณโดยสังเขป
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(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

890,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

3,960,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,287,300 บาท

(6) วัสดุสำ�นักงาน

30,000 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

108,300 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,262,000 บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำ�รา

8,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
รายย่อยเพือ่ ยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการตลาดในพืน้ ที่
ภูมิภาค

750,000 บาท
750,000 บาท
750,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1,045,800 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

1,045,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,045,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

530,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

245,100 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

270,000 บาท

62 งบประมาณโดยสังเขป
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กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

18,576,200 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

18,576,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,576,200 บาท
579,000 บาท
3,406,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,165,000 บาท

(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

200,000 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

130,000 บาท

(6) ค่าโล่และเงินรางวัล

18,200 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

3,078,000 บาท

กรมหม่อนไหม
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

4,870,000 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

3,670,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,670,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,320,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,350,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

900,000 บาท

(4) วัสดุสำ�นักงาน

100,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,200,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืน้ ฐานในการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
และการแปรรูป

1,200,000 บาท

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน
1. งบดำ�เนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน
1. งบรายจ่ายอื่น
(1)  ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
1. งบรายจ่ายอื่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
64 งบประมาณโดยสังเขป
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16,070,000 บาท
16,070,000 บาท
16,070,000 บาท
16,070,000 บาท

231,010,400
231,010,400
231,010,400
231,010,400
22,343,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,343,800 บาท
22,343,800 บาท
22,343,800 บาท

19,019,800 บาท
19,019,800 บาท
19,019,800 บาท

19,500,000 บาท
19,500,000 บาท
19,500,000 บาท

แนวทางการดำ�เนินงานที่ 1.3 : พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น [ร้อยละ 6]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร

13,996,000 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

13,996,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,996,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,665,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,376,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

75,000 บาท
750,000 บาท
3,130,000 บาท

(6) วัสดุสำ�นักงาน

200,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

500,000 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร

2,677,800 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

2,677,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,677,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

677,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,000,000 บาท

สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 4,791,000 บาท
เศรษฐกิจฐานราก
1. งบรายจ่ายอื่น

4,791,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4,791,000 บาท

งบประมาณโดยสังเขป
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กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำ�หรับสินค้าเกษตร

78,428,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

78,428,200 บาท

(1)  โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

63,060,400 บาท

(2)  โครงการหมู่บ้านทำ�มาค้าขาย (Trading Village)

15,367,800 บาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

28,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,600,000 บาท

(1)  ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานราก
ด้วย e-Commerce

9,100,000 บาท

(2)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

7,500,000 บาท

(3)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจสำ�หรับ
ผู้ประกอบการโชวห่วยไทย

12,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

303,364,200 บาท

1. งบดำ�เนินงาน

303,364,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

303,364,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

289,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

66 งบประมาณโดยสังเขป
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14,364,200 บาท

งบประมาณโดยสังเขป
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ร้อยละ

ร้อยละ

วงเงิน

46.0000 100.00

33.6000 100.00
13.5008 100.00

1.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)

1.2 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

4.3500

8.4000

13.8000

32.22

25.00

30.00

26.5500 28.52

2.4010

8.4000

9.2000

20.0010

27.5000 100.00
11.2283 100.00

2.1 กรมการข้าว (กข.)

2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)

2.7730

6.9294

24.70

25.20

2.7730

6.8206

วงเงิน

ร้อยละ

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

วงเงิน

ร้อยละ

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท

3.8818

8.4000

13.8000

28.75

25.00

30.00

26.0818 28.01

2.8680

8.4000

9.2000

21.24

25.00

20.00

20.4680 21.98

24.70

24.80

2.8410

6.8544

25.30

24.93

2.8413

6.8956

25.30

25.07

26.20 182.6927 31.55 107.1812 18.51

17.78

25.00

20.00

21.48

25.53 472.1225 31.34 291.4814 19.35

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

579.0475 100.00 137.4742 23.74 151.6994

93.1008 100.00

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

1,506.4458 100.00 358.2052 23.78 384.6367

วงเงิน

รวมทั้งสิ้น

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)

รวมทั้งสิ้น

กระทรวง/หน่วยงาน

3.1 จ�ำแนกรายหน่วยรับงบประมาณ

ภาคผนวกที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

68 งบประมาณโดยสังเขป
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205.7421 100.00
4.1490 100.00
10.3497 100.00
193.2017 100.00
13.6110 100.00

2.6 กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

2.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

2.8 กรมหม่อนไหม (มม.)

2.9 สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

2.10 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

3.1 สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)

21.8289 100.00

21.8289 100.00

59.3970 100.00

2.5 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)

26.2517 100.00

2.4 กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ร้อยละ

27.6170 100.00

วงเงิน

2.3 กรมประมง (กป.)

กระทรวง/หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

28.00

23.57

26.12

42.97

25.22

22.95

16.27

14.99

ร้อยละ

5.4578

25.00

5.4578 25.00

3.8111

45.5430

2.7035

1.7830

51.8866

13.6320

4.2716

4.1410

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

5.4567

5.4567

2.9944

52.8195

4.2529

0.8882

48.5073

15.9440

7.0331

9.6664

วงเงิน

25.00

25.00

22.00

27.34

41.09

21.41

23.58

26.84

26.79

35.00

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

30.00

25.61

18.58

21.41

37.75

23.91

51.19

41.00

ร้อยละ

5.4567

25.00

5.4567 25.00

4.0833

49.4751

1.9229

0.8881

77.6657

14.1990

13.4395

11.3237

วงเงิน

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

20.00

23.48

14.21

14.21

13.46

26.30

5.74

9.00

ร้อยละ

5.4577

25.00

5.4577 25.00

2.7222

45.3641

1.4704

0.5897

27.6825

15.6220

1.5075

2.4859

วงเงิน

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณโดยสังเขป
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

69

ร้อยละ

4.0000 100.00

4.0000 100.00

19.5000 100.00

38.5198 100.00

6.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

7.1 สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(สกช.)

0.57

20.30
2.01

25.88
9.7495

18.9145

28.6640

วงเงิน

21.00

25.06

1.3200

33.00

1.3200 33.00

4.0950

4.7669

0.8400

0.8400

7.0200

4.7430

11.7630

ร้อยละ

6.2995

14.1399

22.03

18.03

20.4394 19.10

วงเงิน

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

ร้อยละ

11.9765

25.0742

41.88

31.97

37.0507 34.62

วงเงิน

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

21.00

21.00

36.00

24.94

30.54

23.00

47.62

0.9200

23.00

0.9200 23.00

4.4850

9.0566

17.51

20.00

2.38

0.9200

23.00

0.9200 23.00

3.9000

0.4533

4.3533 11.30

33.64 116.0505
13.5416 35.15

25.07 222.9903

25.07 222.9903 33.64 116.0505 17.51

34.09

24.12

26.78

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

23.78 166.2126

8.8619 23.01

662.9206 100.00 157.6672
19.0198 100.00

7. หน่วยงานอื่นของรัฐ

ร้อยละ

20.87 19.50

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

662.9206 100.00 157.6672 23.78 166.2126

28.6000 100.00

78.4282 100.00

107.0282 100.00

วงเงิน

6.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(สป.อก.)

6. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

5.1 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

5. กระทรวงมหาดไทย (มท.)

4.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.)

4.1 กรมการค้าภายใน (คน.)

4. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)

กระทรวง/หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
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ร้อยละ

ร้อยละ

วงเงิน

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)
วงเงิน

ร้อยละ

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

วงเงิน

ร้อยละ

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

16.7483 18.06

27.7226 29.90

23.1008 24.91

25.1542 27.13

46.0000 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

- รายจ่ายลงทุน

46.0000 100.00

93.1008 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

93.1008 100.00
-

13.8000

-

13.8000

30.00

-

30.00

26.5500 28.52

-

26.5500 28.52

-

9.2000

-

9.2000

20.00

-

20.00

20.0010 21.48

-

20.0010 21.48

-

13.8000

-

13.8000

30.00

-

30.00

26.0818 28.01

-

26.0818 28.01

-

9.2000

-

9.2000

20.00

-

20.00

20.4680 21.98

-

20.4680 21.98

1,413.7199 100.00 341.4569 24.15 356.9141 25.25 449.0217 31.76 266.3272 18.84

92.7259 100.00

-

1.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

หน่วย : ล้านบาท

1,506.4458 100.00 358.2052 23.78 384.6367 25.53 472.1225 31.34 291.4814 19.35

วงเงิน

รวมทั้งสิ้น

- รายจ่ายลงทุน

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)

- รายจ่ายประจำ�

- รายจ่ายลงทุน

รวมทั้งสิ้น

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

3.2 จ�ำแนกตามงบรายจ่าย		
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

71

ร้อยละ

32.22

-

32.22

25.00

-

25.00

ร้อยละ

2.4010

-

2.4010

8.4000

-

8.4000

วงเงิน

17.78

-

17.78

25.00

-

25.00

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

3.8818

-

3.8818

8.4000

-

8.4000

วงเงิน

28.75

-

28.75

25.00

-

25.00

ร้อยละ

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

27.5000 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

- รายจ่ายลงทุน

27.5000 100.00

6.9294

-

6.9294

25.20

-

25.20

6.8206

-

6.8206

24.80

-

24.80

6.8544

-

6.8544

24.93

-

24.93

23.1008 24.91

486.3216 100.00 120.7259 24.82 123.9768 25.49 159.5919 32.82

27.7226 29.90

- รายจ่ายประจำ�

16.7483 18.06

92.7259 100.00

2.1 กรมการข้าว (กข.)

2.8680

-

2.8680

8.4000

-

8.4000

วงเงิน

21.24

-

21.24

25.00

-

25.00

ร้อยละ

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

6.8956

-

6.8956

25.07

-

25.07

82.0270 16.87

25.1542 27.13

579.0475 100.00 137.4742 23.74 151.6994 26.20 182.6927 31.55 107.1812 18.51

4.3500

-

4.3500

8.4000

-

8.4000

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

- รายจ่ายลงทุน

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

13.5008 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

13.5008 100.00

- รายจ่ายลงทุน

1.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

33.6000 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

33.6000 100.00

วงเงิน

- รายจ่ายลงทุน

1.2 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
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ร้อยละ

37.5000 100.00
21.8970 100.00

- รายจ่ายลงทุน

- รายจ่ายประจำ�

205.7421 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

- รายจ่ายลงทุน

205.7421 100.00

59.3970 100.00

2.5 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

2.6 กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

26.2517 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

26.2517 100.00

2.4 กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

- รายจ่ายลงทุน

27.6170 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

27.6170 100.00

2.3 กรมประมง (กป.)

- รายจ่ายลงทุน

11.2283 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

11.2283 100.00

วงเงิน

- รายจ่ายลงทุน

2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

51.8866

-

51.8866

6.1310

7.5010

13.6320

4.2716

-

4.2716

4.1410

-

4.1410

2.7730

-

2.7730

วงเงิน

25.22

-

25.22

28.00

20.00

22.95

16.27

-

16.27

14.99

-

14.99

24.70

-

24.70

ร้อยละ

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

48.5073

-

48.5073

6.5670

9.3770

15.9440

7.0331

-

7.0331

9.6664

-

9.6664

2.7730

-

2.7730

วงเงิน

23.58

-

23.58

29.99

25.01

26.84

26.79

-

26.79

35.00

-

35.00

24.70

-

24.70

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

77.6657

-

77.6657

4.8180

9.3810

14.1990

13.4395

-

13.4395

11.3237

-

11.3237

2.8410

-

2.8410

วงเงิน

37.75

-

37.75

22.00

25.02

23.91

51.19

-

51.19

41.00

-

41.00

25.30

-

25.30

ร้อยละ

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

27.6825

-

27.6825

4.3810

11.2410

15.6220

1.5075

-

1.5075

2.4859

-

2.4859

2.8413

-

2.8413

วงเงิน

13.45

-

13.45

20.01

29.98

26.30

5.74

-

5.74

9.00

-

9.00

25.30

-

25.30

ร้อยละ

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท
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10.3497 100.00

- รายจ่ายลงทุน

- รายจ่ายประจำ�

13.6110 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

- รายจ่ายลงทุน

13.6110 100.00

137.9758 100.00

- รายจ่ายประจำ�

2.10 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

55.2259 100.00

193.2017 100.00

- รายจ่ายลงทุน

2.9 สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

10.3497 100.00

2.8 กรมหม่อนไหม (มม.)
-

4.1490 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

- รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

4.1490 100.00

วงเงิน

2.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

3.8111

-

3.8111

36.2957

9.2473

45.5430

2.7035

-

2.7035

1.7830

-

1.7830

วงเงิน

28.00

-

28.00

26.31

16.74

23.57

26.12

-

26.12

42.97

-

42.97

ร้อยละ

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

2.9944

-

2.9944

34.4739

18.3456

52.8195

4.2529

-

4.2529

0.8882

-

0.8882

วงเงิน

22.00

-

22.00

24.99

33.22

27.34

41.09

-

41.09

21.41

-

21.41

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

4.0833

-

4.0833

35.7553

13.7198

49.4751

1.9229

-

1.9229

0.8881

-

0.8881

วงเงิน

30.00

-

30.00

25.91

24.84

25.61

18.58

-

18.58

21.41

-

21.41

ร้อยละ

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

2.7222

-

2.7222

31.4509

13.9132

45.3641

1.4704

-

1.4704

0.5897

-

0.5897

วงเงิน

20.00

-

20.00

22.79

25.19

23.48

14.21

-

14.21

14.21

-

14.21

ร้อยละ

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท

74 งบประมาณโดยสังเขป
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78.4282 100.00
-

78.4282 100.00

4.1 กรมการค้าภายใน (คน.)

- รายจ่ายลงทุน

- รายจ่ายประจำ�

-

107.0282 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

107.0282 100.00

4. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)

- รายจ่ายลงทุน

21.8289 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

21.8289 100.00

- รายจ่ายลงทุน

3.1 สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)

21.8289 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

- รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

21.8289 100.00

วงเงิน

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

-

25.00

-

25.00

-

20.2996

-

20.2996

25.88

-

25.88

20.8741 19.50

-

20.8741 19.50

5.4578

-

5.4578

5.4578 25.00

-

5.4578 25.00

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)
ร้อยละ

-

25.00

-

25.00

-

18.9145

-

18.9145

24.12

-

24.12

28.6640 26.78

-

28.6640 26.78

5.4567

-

5.4567

5.4567 25.00

-

5.4567 25.00

วงเงิน

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)
ร้อยละ

-

25.00

-

25.00

-

14.1399

-

14.1399

18.03

-

18.03

20.4394 19.10

-

20.4394 19.10

5.4567

-

5.4567

5.4567 25.00

-

5.4567 25.00

วงเงิน

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

ร้อยละ

-

25.00

-

25.00

-

25.0742

-

25.0742

31.97

-

31.97

37.0507 34.62

-

37.0507 34.62

5.4577

-

5.4577

5.4577 25.00

-

5.4577 25.00

วงเงิน

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท
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ร้อยละ
0.5745

-

0.5745

วงเงิน

2.01

-

2.01

ร้อยละ

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

9.7495

-

9.7495

วงเงิน

34.09

-

34.09

ร้อยละ

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

6.2995

-

6.2995

วงเงิน

22.03

-

22.03

ร้อยละ

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

11.9765

-

11.9765

วงเงิน

41.88

-

41.88

ร้อยละ

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.5198 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

38.5198 100.00

8.8619 23.01

-

-

11.7630 30.54

-

-

13.5416 35.15

-

-

17.51

-

17.51

4.3533 11.30

-

4.3533 11.30

33.64 116.0505

-

33.64 116.0505

13.5416 35.15

25.07 222.9903

-

25.07 222.9903

11.7630 30.54

23.78 166.2126

-

23.78 166.2126

8.8619 23.01

662.9206 100.00 157.6672

-

662.9206 100.00 157.6672

662.9206 100.00 157.6672 23.78 166.2126 25.07 222.9903 33.64 116.0505 17.51

-

662.9206 100.00 157.6672 23.78 166.2126 25.07 222.9903 33.64 116.0505 17.51

28.6000 100.00

-

28.6000 100.00

วงเงิน

- รายจ่ายลงทุน

6. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

- รายจ่ายประจำ�

- รายจ่ายลงทุน

5.1 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

- รายจ่ายประจำ�

- รายจ่ายลงทุน

5. กระทรวงมหาดไทย (มท.)

- รายจ่ายประจำ�

- รายจ่ายลงทุน

4.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.)

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
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ร้อยละ

4.0000 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

4.0000 100.00

- รายจ่ายลงทุน

7.1 สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(สกช.)

4.0000 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

4.0000 100.00

- รายจ่ายลงทุน

7. หน่วยงานอื่นของรัฐ

19.5000 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

19.5000 100.00

- รายจ่ายลงทุน

6.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

19.0198 100.00

- รายจ่ายประจำ�

-

-

19.0198 100.00

วงเงิน

- รายจ่ายลงทุน

6.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(สป.อก.)

กระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

21.00

-

21.00

25.06

-

25.06

ร้อยละ

-

1.3200

-

1.3200

33.00

-

33.00

1.3200 33.00

-

1.3200 33.00

4.0950

-

4.0950

4.7669

-

4.7669

วงเงิน

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)

36.00

-

36.00

24.94

-

24.94

ร้อยละ

-

0.8400

-

0.8400

21.00

-

21.00

0.8400 21.00

-

0.8400 21.00

7.0200

-

7.0200

4.7430

-

4.7430

วงเงิน

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)

23.00

-

23.00

47.62

-

47.62

ร้อยละ

-

0.9200

-

0.9200

23.00

-

23.00

0.9200 23.00

-

0.9200 23.00

4.4850

-

4.4850

9.0566

-

9.0566

วงเงิน

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.)

20.00

-

20.00

2.38

-

2.38

ร้อยละ

-

0.9200

-

0.9200

23.00

-

23.00

0.9200 23.00

-

0.9200 23.00

3.9000

-

3.9000

0.4533

-

0.4533

วงเงิน

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท

ภาคผนวกที่ 4 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการทั้งประเทศ
หน่วย : ล้านบาท
เพิ่ม/ลด
พ.ร.บ. ปี 2564
พ.ร.บ. ปี 2565
(ปรับฐาน)
แผนงานบูรณาการ
จาก ปี 2564
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
รวมแผนงานบูรณาการทั้งประเทศ 225,918.2977 100.00 204,179.4441 100.00 -21,738.8536 -9.62
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
8,290.1468 3.67 6,912.0660 3.39 -1,378.0808 -16.62
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
21,336.3865 9.44 11,944.8111 5.85 -9,391.5754 -44.02
พิเศษภาคตะวันออก
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
560.0835 0.25
478.9289 0.23
-81.1546 -14.49
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนงานบูรณาการเตรียมความ
922.0390 0.41
617.5768 0.30
-304.4622 -33.02
พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
5. แผนบูรณาการบริหารจัดการ
60,329.1165 26.70 63,136.3936 30.92 2,807.2771 4.65
ทรัพยากรนํ้า
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบ 6,129.2323 2.71 4,261.6954 2.09 -1,867.5369 -30.47
ปราม และบำ�บัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
7. แผนบูรณาการพัฒนาด้าน
115,691.2980 51.21 107,481.0312 52.64 -8,210.2668 -7.10
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8. แผนบูรณาการพัฒนาและ
1,894.1832 0.84 1,506.4458 0.74
-387.7374 -20.47
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
9. แผนงานบูรณาการพัฒนา
835.2667 0.37
856.5852 0.42
21.3185 2.55
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
2,101.4341 0.93 2,409.3962 1.18
307.9621 14.65
11. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
7,829.1111 3.47 4,574.5139 2.24 -3,254.5972 -41.57
จากการท่องเที่ยว

งบประมาณโดยสังเขป
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ภาคผนวกที่ 5 คำ�ย่อหน่วยงาน
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

กระทรวง/หน่วยงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.3 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 กรมการข้าว
2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.3 กรมประมง
2.4 กรมปศุสัตว์
2.5 กรมพัฒนาที่ดิน
2.6 กรมส่งเสริมการเกษตร
2.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์
2.8 กรมหม่อนไหม
2.9 สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.10 สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิชย์
4.1 กรมการค้าภายใน
4.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงมหาดไทย
5.1 กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงอุตสาหกรรม
6.1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
6.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน่วยงานอื่นของรัฐ
7.1 สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
78 งบประมาณโดยสังเขป
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คำ�ย่อ
อว.
สป.อว.
วศ.
สวทช.
มศว.
กษ.
กข.
ตส.
กป.
ปศ.
พด.
กสก.
กสส.
มม.
ส.ป.ก.
สศก.
ทส.
BEDO
พณ.
คน.
พค.
มท.
พช.
อก.
สป.อก.
กสอ.
สกช.

