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คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการดำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ การ
บรรลุเ ป้า หมายของยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ นโยบายของคณะรัฐ มนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงาน
ของรัฐดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญ
ของข้อเสนอโครงการ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ในแต่ละระดับ รวมทั้งนำนโยบายสำคัญ และสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบ ทของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มากำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด โดยมีแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนปฏิบัติราชการฯ จะเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ จั ดทำแผนปฏิ บั ติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว จะเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง นำไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
สำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ บ รรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. วิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี”
2. พันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2.2 พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2.3 วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต
2.4 บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
2.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เป้าประสงค์
3.1 เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3.2 สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม เกษตรกร) มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์
ที่เปลี่ ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่
3.4 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.5 การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. เป้าหมาย
4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
4.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
3.0 ต่อปี
5.2 อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปี
5.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
5.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2
อย่างน้อยร้อยละ 91 (2) วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง อย่างน้อยร้อยละ 30
5.5 ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,192,337 ครัวเรือน
6. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา 29 แนวทางการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร เน้นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา มาใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการส่ งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้้ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทำประมงที่ ผิ ดกฎหมาย (IUU Fishing) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1) เกษตรอัต ลัก ษณ์ พื้ น ถิ่น ส่ งเสริมและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มีเอกลั กษณ์ เฉพาะถิ่ น ด้ว ยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานของสิ นค้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์ การสร้ างความเข้ มแข็ งของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกำเนิด สร้างความแตกต่าง
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และความโดดเด่น ตลอดจนสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก
2) เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ
รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึง
และปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริม
ด้านการขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์
วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3) เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนำไปสู่การผลิตและ
ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ
เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
และส่งเสริมให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้น สู งที่ มีคุ ณ ค่าเฉพาะและผลิ ตภั ณ ฑ์ คุณ ภาพสู งที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของตลาด และผลั ก ดั น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณ ฑ์ใหม่
โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
5) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุน
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
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6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้าง
มูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการ
ฐานทรัพยากรทางการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตร พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร และการอำนวยความสะดวกทางการค้าและ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร
7) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในทุกมิติ
และสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ที่สามารถ
ผลิตได้เองและใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าอาหารทางการแพทย์ จาก
ต่างประเทศ ตลอดจนจั ดทำฐานข้อมูล ที่ จำเป็น เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพและศักยภาพในทุกมิติของการ
ให้บริการด้านสุขภาพ
8) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการบนฐาน
ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือก
ของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
9) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตรของสถาบันเกษตรกร และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มีการขนถ่าย
สินค้าเกษตร รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้รวบรวม กระจาย และขนถ่ายสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็น
การเชื่ อมโยงกิ จ กรรมด้ านโลจิ ส ติ กส์ ระหว่ างเกษตรกร สถาบั นเกษตรกร และผู้ ป ระกอบการ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร
10) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ให้
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูล ค่าให้ กับ สิน ค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่
ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ใน
การขับเคลื่ อนธุรกิจ สนั บสนุ นความรู้ เกี่ ยวกับกระบวนการผลิ ต การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ด้ วยเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้กิจการของสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้ สอนแนะการจัดทำบัญ ชี การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญ ชีในการบริห าร
จัดการ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามผลการจัดทำบัญชี
11) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้ เทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้าง
มูลค่าผ่ านคลั สเตอร์ เกษตรที่ สนั บสนุ นอุ ตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve รวมทั้ งขยายผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ทางทะเล โดยยกระดั บ เกษตรกรรายย่ อย ให้ มี ความสามารถในการผลิ ตและแปรรูปเพื่ อสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน
เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทยและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยอบรม ให้ความรู้ สอนแนะการจัดทำบัญชี
ต้นทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการ สร้างทายาทเกษตรกร สำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
สอนแนะการจัดทำบัญชี และพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
2) การรองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการนำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของเกษตรกรผู้สูงอายุมาถ่ายทอด
สู่คนรุ่นหลั ง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม
3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ด้วยการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
ซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ
4) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการเข้าถึง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน ด้วยการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาพื้น ที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมให้ เกิดการขับเคลื่อนการพัฒ นาการเกษตร
เชิงพื้น ที่ร ะดับ ภาค เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ให้กระจาย
ทั่วทุกภูมิภาค โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่ อนและสร้างความเข้มแข็งให้ กับ ประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็นรากฐาน
ที่มั่น คงและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ จัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยกำหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่
ชนิด สัต ว์ สัต ว์น้ำ และพืช เฉพาะถิ่น สร้า งระบบฐานข้อ มูล และธนาคารพัน ธุก รรม มี ก ารขับ เคลื่อ น
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุ สัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้ งระบบ โดยพั ฒ นาและฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรประมงในแหล่ งน้ ำธรรมชาติ
ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืช ปศุสัตว์ ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร สร้างและพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ผลกระทบและการเตือนภัย
5) การจั ด การมลพิ ษ ที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี ในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็น ไปตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และจัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ จัดระบบ
การจัด การน้ำ ในภาวะวิก ฤติ เพื่อ บริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ำให้ส ามารถแก้ไขปัญ หาภัย แล้ง น้ำ ท่ว ม
การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
7) การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบ
กระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และปฏิบัติการทำ
ฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาบริการประชาชน พัฒนารูปแบบการให้ บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ได้ในทุกมิติ
3) การสร้างและพัฒ นาบุค ลากรภาครัฐ เพื่อให้ บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณ ธรรม
มีจ ริย ธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภ าวะผู้น ำ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
4) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติมิ ชอบ ส่ งเสริม การปฏิ บั ติห น้ าที่ ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม
5) การพัฒนากฎหมาย พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของ
กฎหมายที่ มี อยู่ ทุ กลำดั บชั้ นของกฎหมาย แก้ ไขปรับปรุงกฎหมายให้ ทั นสมั ย ยกเลิ กกฎหมายที่ มีเนื้ อหา
ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และองค์ค วามรู้พื้น ฐาน รวมถึงปัจ จัย สนับ สนุน ในการวิจัย และพั ฒ นานวัต กรรม เพื่อ ยกระดับ รายได้
ลดรายจ่ าย และลดปั จ จั ย เสี่ ย งในการทำการเกษตรให้ กั บ เกษตรกร ตลอดจนรัก ษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับโลก
และนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับโลก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development
agenda) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573) ซึ่งครอบคลุม
3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง ความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่างๆ
เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จำนวน 9 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ 2
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
(หลัก) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิต ที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน
ในทุกวัย เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ
การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุน
การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ)
2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
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บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (01) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (02) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (หลัก) (04) ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (05)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (06) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติเป็นส่ว นสำคัญในการถ่ ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 โดย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด 23 ฉบับ เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน
16 ฉบับ ได้แก่ (01) ความมั่นคง (03) การเกษตร (หลัก) (04) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
(05) การท่องเที่ยว (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลังทางสังคม
(16) เศรษฐกิจฐานราก (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.2.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศในการรั บ มื อ กับ ความเสี่ ย งที่อ าจส่ง ผลกระทบที่ รุ นแรงและเสริม สร้า งความสามารถในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที มีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศ
ไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 5 ประการ
ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่
(3) การมุ่งสู่ส ังคมแห่งโอกาสและความเป็น ธรรม (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ (5) การ
เสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่
โดยภายใต้เป้าหมายหลักในแต่ละด้าน ได้มีการกำหนด “หมุดหมายการพัฒนา” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนฯ
ซึ่งประกอบด้วย 13 หมุดหมาย โดยมีหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 11
หมุดหมาย ได้แก่ (01) ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (02) ไทยเป็น
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จุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้น คุณค่าและความยั่งยืน (05) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิส ติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภ าค (06) ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน (07) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง
และสามารถแข่งขันได้ (08) ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน (09) ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (10) ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (12) ไทยมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (13) ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
2.3 แผนระดับที่ 3
2.3.1 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
พ.ศ. 2564 - 2570
มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้ 5 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและ
การแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่ องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมนุเวียน
ซึ่งมีศักยภาพจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท จากฐานความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพ (Nature) วัฒนธรรม (Culture) และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Nurture) ภายใต้กลไก
จตุภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และวัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องในทุกยุทธศาสตร์
2.3.2 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล
จะดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี
และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทย
มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลั ก 12 ด้าน
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
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1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
2) นโยบายเร่งด่วน 10 เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหา
ในการดำรงชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจ นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม นโยบายเร่งด่วนที่ 5 ยกระดับศักยภาพแรงงาน นโยบายเร่งด่วนที่ 6
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจำ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และนโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
2.3.3 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้มี
ความยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุ ท ธศาสตร์ ต ลาดนำการผลิ ต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ
ประสานความร่ วมมื อกั บกระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุ ตสาหกรรม สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Lazada Shopee Alibaba สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อ
กับผู้ขายเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรทั้งผลผลิตและสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุนชน
ที่เชื่อมโยงกับตลาดชุมชนหรือตลาดเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือด้านการตลาดที่สำคัญ ได้แก่
1.1) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การสร้างกลไกความร่วมมือให้ เกิด
การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ผ่านคณะทำงานร่วมของทั้ง 2 กระทรวง โดยการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ได้แก่ (1) การสร้างและใช้ ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) จัดทำ
Dashboard สิ นค้ าเกษตร (2) การสร้ างแพลตฟอร์ มกลาง “เกษตรผลิ ต พาณิ ชย์ ตลาด” โดยคั ดเลื อก
กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มนำร่องในการออกแบบจัดทำแพลตฟอร์มกลาง
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(3) การสร้างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ และ
(4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
1.2) ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาเกษตร
แม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน
และมะเขือเทศ ร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินงานที่เน้นให้เกษตรกร
รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ด้วยกระบวนการจัดการที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สนับสนุน
แผนการตลาดที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการรับซื้อ ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมาย
คือ พื้นที่เกษตรกรรมที่ผลิตสินค้าตามเป้าหมายของอุตสาหกรรมที่ห่างจากแหล่งรับซื้อผลผลิตในรัศมีไม่เกิน
100 กิโลเมตร เพื่อลดภาระต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์
1.3) การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสและการรับรู้ความ
ต้องการของตลาด โดยการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำร้านค้า
ออนไลน์ ให้ ก ั บสิ นค้ าเกษตร ด้ วยการประชาสั มพั นธ์ ผ ่ านช่ องทางต่ าง ๆ พั ฒนาระบบเพื ่ อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาต่อยอดระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การใช้งานของ
เกษตรกร เช่น การ Live จำหน่ายสินค้าทาง Facebook รวมถึงการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บและขนส่งสินค้า
ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนากลไก เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป
จนถึงการตลาด โดย
2.1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการรวมกลุ่ม
2.2) พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่ งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม
รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยงการทํางานกับศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับสู่การทําเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแบบ
แม่นยํา (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ
2.3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร
(Agricultural Service Providers : ASP) เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเกษตร และเป็นช่องทาง
การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร

13
3) ยุทธศาสตร์ 3’S คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความมั่นคง
มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความยั่งยืนของภาคการเกษตร
3.1) Safety เน้ น สิ น ค้ า เกษตรและอาหารของไทยมี ค วามปลอดภัย เชื ่ อ มั่ น
ในระบบที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และมั่นใจว่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ผลิตด้วยความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อ
ผู้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
3.2) Security เน้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) Food Security ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอ และสามารถผลิตเลี้ยง
คนทั่วโลกได้ โดยมีตัวอย่างสินค้าดาวเด่นของไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ สินค้าประมง (2) Health
Security ไทยมีมาตรการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคที่เข้มงวด (3) Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และพืช รวมทั้งศัตรูพืช การนำแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบ Realtime สำหรับโรค African Swine Fever (ASF) และ (4) Farmer Security
เน้นการเสริมสร้างเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart
Farmer, Young Smart Farmer เพื่อให้ภาคเกษตรมีความมั่นคง
3.3) Sustainability ระบบการทำเกษตรของไทยเน้นความยั่งยืน เช่น เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการนำเทคโนโลยี ฝนหลวงมาใช้ประโยชน์ มีการจัดสิทธิ์
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของดิน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning) เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
รวมถึงการขับเคลื่อนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG Economy) และ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
4) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
4.1) การบูรณาการเพื่อ พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารและสนับสนุนข้อมูลที่ดีแก่เกษตรกรสำหรับการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบศักยภาพพื้นที่ โดยบูรณาการจัดทำระบบแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สำหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้
เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้
ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาด และทรัพยากร และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร นำไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความ
ต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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4.2) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาการเกษตร การนำจุดแข็ง
หรือศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เช่น ความร่วมมือ
ด้านการตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ตา่ ง ๆ เพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาดให้มีความหลากหลาย ใช้ในการซื้อขายได้จริง
5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ผ ่ าน
กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและพึ่งพาตนเองได้
2.4 แผนปฏิบัติการด้าน...ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566 - 2570
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5) แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการดั ด แปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบิ น เกษตร
ระยะ 20 ปี
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ภาพรวม
1.1 วิสัยทัศน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี”
1.2 พันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
1.2.2 พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
1.2.3 วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต
1.2.4 บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.5 ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1.2.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.2.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 เป้าประสงค์
1.3.1 เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
1.3.2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
1.3.3 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การเกษตรของประเทศไทยให้ ด ี ข ึ ้ น และปรั บ ตั ว ได้ ท ั น ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
1.3.4 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.3.5 การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4 เป้าหมาย
1.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
1.4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
1.4.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
1.4.4 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
1.4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล
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1.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.5.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
1.5.2 อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปี
1.5.3 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
1.5.4 สถาบัน เกษตรกร (สหกรณ์ วิส าหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบี ย นกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ความเข้ มแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ์มีความ
เข้ ม แข็ ง ในระดั บ 1 และ 2 อย่ า งน้อยร้อยละ 91 (2) วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง อย่างน้อยร้อยละ 30
1.5.5 ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,192,337 ครัวเรือน
1.6 ประเด็นการพัฒนา
1.6.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร
1.6.2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
1.6.3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร
1.6.4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร

1. เป้าหมาย
1) ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านประมง
2) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100
2) การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100
3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
3. แนวทางการพัฒนา
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตร
(1) สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร โดยใช้หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเอง เน้น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่
การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และวิถีชีวิต โดยยึดความต้องการ
ของเกษตรกรผ่านการทำประชาคม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้้ ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตการเกษตร การแปรรูป การตลาด และติดตามวิเคราะห์์ แก้ปัญหา
ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดตั้งธนาคารเกษตร ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการเกษตร การสร้างแปลงเกษตรต้นแบบ และเสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่เกษตรกร
(2) บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายการบริห ารและการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายรัฐ บาลและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ โดยดำเนินงานตามนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน เกษตรกร กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และ
กลุ่มต่าง ๆ ของคนในพื้น ที่ เพื่อร่ว มกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการทำงานในพื้นที่ให้เกิดความเป็น
เอกภาพและมีการบูรณาการงานในพื้นที่
(3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การโจมตี
ทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง
(4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) โดยยึดหลักการบริหารจัดการประมง
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ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับการประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงและกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงด้านแรงงาน
โดยร่วมมือกับประชาคมโลกในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเล และนำพาการประมงของประเทศและ
โลกไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชากรของโลก
(5) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์ โดยบู ร ณาการตรวจสอบ
เรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองแรงงานประมงผ่านระบบการออก
หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงาน
ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมง
(6) บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา IUU Fishing โดยดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ลดอุปสรรคในธุรกิจ
ประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการ
ประมงขององค์กรระหว่างประเทศ และนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย โดยฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เ กิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษา
ทรั พ ยากรทางการประมงและทรั พ ยากรทางทะเลให้ ม ี ค วามสมบู ร ณ์ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง และฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กป.)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
1. เป้าหมาย
1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
7) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
8) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
10) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง
11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
12) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
2) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี
3) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและ
เครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
4) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
5) มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
7) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา
สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
8) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี
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10) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
12) อัตราการขยายตัว มูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ณ ราคาประจำปี เพิ่มขึ้น 3.5 ต่อปี
3. แนวทางการพัฒนา
1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยกำหนดชนิดสิน ค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและพื้นที่การผลิต จัดทำแผนการผลิตสิ น ค้า
การบริหารจัดการพื้นที่ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสินค้าอัต ลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล
ตลอดจนรวบรวม อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสิ นค้าเกษตรพรีเมี่ยม เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพิ่มทักษะเพื่อยกระดับการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ ข้าว ผลไม้เมืองร้อน หม่อนไหม/ผ้าไหมไทย
ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และอื่น ๆ การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและสร้างเครือข่าย การพัฒนาความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์พื้นถิ่น
(3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) และขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การรับรองสินค้า และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย พัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนใช้
ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ
(4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสินค้า จัดทำฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ราคา แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดเฉพาะ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การบริโภค
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และจัดแสดงงานสินค้า ตลอดจนสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ด้านโภชนาการของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2) เกษตรปลอดภัย
(1) สนับ สนุน ปัจ จัย การผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม
การจัดการพื้นที่ สภาพดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
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(2) วางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร
และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร
โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และการใช้สารเคมี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งปลอดภั ย รวมทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นมาทำ
การเกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีและเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงการค้นคว้าวิจัยนำสารชีวภัณฑ์จากพืช
สัตว์ จุลินทรีย์ มาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนสารเคมี
(3) พัฒ นาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนพัฒ นาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
(4) ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้การรับรองมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิน น้ำ พื้นที่ที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานรัฐในการตรวจรับรองมาตรฐานให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ทันเวลา และเข้าถึงง่าย เพื่อเร่งผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานตาม
ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(5) ส่งเสริมการผลิตและขยายผลระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดั บ
ครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่
กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ เริ่มจากการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ การตรวจรับรองและการแปรรูป จนถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล
(7) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัย เพื่อสุขภาวะ
และโภชนาการที่เหมาะสม การสร้างตราสินค้าและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
3) เกษตรชีวภาพ
(1) วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยกำหนดชนิดและพื้นที่การผลิต
ที่เหมาะสม สำรวจอนุรักษ์ รวบรวมพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
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การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนำไปสู่การผลิตและขยายผล
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(2) ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดระบบการจัดการของเสียจาก
ฟาร์มเกษตร ระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โดยสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือกและเมล็ด มูลสัตว์ กลับมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ชีว ภาพ หรือผลิตเป็น ปุ๋ย เพื่อใช้ในระดับครัว เรือนและชุมชน ตลอดจนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม
(3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ โดยมีปริมาณสารสกัดเพียงพอและปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สมุนไพรแปรรูป ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อการปศุสัตว์
(4) ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ สนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจ (เชิงพาณิชย์) ให้เข็มแข็งและยั่งยืน โดยนำทรัพยากร
ชีวภาพในท้องถิ่นหรือชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สนับสนุนแหล่งเงินทุน
สำหรับการดำเนินการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ อาทิ อาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และพลังงานชีวภาพ
รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าพรี่เมี่ยมและการสร้างตราสินค้า ตลอดจนมีการใช้ฐานจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
(6) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4) เกษตรแปรรูป
(1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
(2) ส่ ง เสริ ม การแปรรูป ขั ้น ต้ นและขั้ น กลาง โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ตลอดจนองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิ ภาพในการแปรรูป เพื่อสร้างความแตกต่าง และ
เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
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สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขั้นสูง
(3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการหลัง
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ระบบ
ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ แก่
สินค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแปรรูป อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปและทดแทน
แรงงานคน
(4) ส่งเสริมและกระตุ้นความต้องการใช้และบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูง ส่งเสริม
การสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายตลาด
แปรรูปและจับคู่ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและ
การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
5) เกษตรอัจฉริยะ
(1) สนับสนุนการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ด้านกระบวนการผลิตและการพัฒนา
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและ
เข้าสู่สังคมสูงอายุ
(2) สนับสนุนการจัดทำแปลง/โรงเรือนสาธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อม
ในการรับองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแปลง/โรงเรือนสาธิตในท้องถิ่น โดยหน่วยงานรัฐทำหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยง และอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและ
การจัดการฟาร์ม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
(3) พัฒ นาศักยภาพเกษตรกรในการเข้า ถึ งและใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีและนวั ต กรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึ งองค์ความรู้
ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒ นา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer/Young Smart Farmer/Start up ด้านการทำเกษตรอัจฉริยะ
(4) สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่
ระดั บ การผลิ ต ที ่ ใช้เ ทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมขั้ น พื้ นฐานจนถึง ขั ้น สู งสุด ตามศั ก ยภาพของเกษตรกร
การถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้
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ควบคูก่ ับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม การแปรรูปสินค้าเกษตรอัจฉริยะ
รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ และการสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี/
การให้บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agricultural Service Provider)
(5) พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการตลาดอัจฉริยะ จัดสร้างแพลตฟอร์ม
ตลาด online offline การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ การประชาสัมพันธ์ จัดการแสดง
สินค้า และส่งค่านิยมในการบริโภคสินค้าในประเทศ
6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
(1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวาง
แผนการผลิตให้ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล สารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู ่ก ารบริห ารจัด การพื ้ น ที่
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตร
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการ
ให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง
การมีมาตรการรองรับ สำหรับ ผู้มีร ายได้น้อยให้ส ามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่ว ถึง
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ
(3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้า
เกษตร รวมทั้งการพัฒ นาระบบติ ดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพ
ราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
มั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารใน
ภาวะวิกฤต ระบบการประกันภัยและการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและ
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ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
(4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ให้ดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในห่วงโซ่มูลค่าที่นำไปสู่ความยั่งยืน และสนับสนุนให้มีโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ภายใต้ เ งื ่ อ นไขที ่ ผ ่ อ นปรนมากขึ ้ น เพื ่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาเกษตรกรไปสู ่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการกำกับดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์
จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
(5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน
รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
(6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือ กลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
(7) ส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาดสิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร โดย ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการ
ใช้ส ื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตรา
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต
(8) อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จา่ ย
ในการทำธุร กรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร ภายในฟาร์มและกิจ กรรม
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุน ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า
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ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน
7) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการด้านสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในทุกมิติและสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่า งประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
อาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ที่สามารถผลิตได้เองและใช้วัตถุดิบทางการเกษตรใน
ประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเข้า อาหารทางการแพทย์ จากต่างประเทศ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลที่
จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ
8) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ยกระดับฟาร์มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ สัญลักษณ์และความเป็นอัตลักษณ์ของ
แต่ละแห่ง เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นด้านการเกษตรและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าระหว่างชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้าง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถี
เกษตรทั้ง 77 จังหวัด โดยเน้นการใช้แอปพลิเคชั่น หรือ Social Media เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในชุมชน
9) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร
(1) สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร
ของสถาบันเกษตรกร เช่น ตลาดกลาง ห้องเย็น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการให้บริการในพื้นที่ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหรือจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านที่มีการขนถ่ายสินค้า
เกษตร รวมถึงสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้รวบรวม กระจาย และขนถ่ายสินค้าเกษตร ซึ่ งจะเป็น
การเชื่อมโยงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ นำไปสู่การลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้ง พัฒนาระบบการให้บริการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกและ
นำเข้าสินค้าเกษตร
(2) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับ
การเคลื่อนย้ายข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา ซึ่งเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร ให้สอดรับกั บ
การขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น และมีการดำเนินกิจกรรม
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ด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย
การลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
10) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)
ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
สร้างและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ให้เป็น “ผู้ประกอบการ
ยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
โดยการส่งเสริมกิจการของสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้กิจการของ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สอนแนะการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน การใช้
ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามผลการจัดทำบัญชี
11) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
11.1) การพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(1) ยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วย
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าผ่านคลัสเตอร์เกษตร
ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
สมัยใหม่ เช่น การทำเกษตรแม่นยำสูง และการใช้ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูก
(2) ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการตลาด โดยวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และการตลาด พัฒนโครงสร้า งพื้นฐานการตลาดและ
โลจิสติกส์การเกษตร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างช่องทางตลาดใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (E-Commerce)
และระบบการประมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
(3) พัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ภ าคเกษตร และสร้างบรรยากาศเข้าธุ รกิจ การเกษตร
สมัยใหม่ โดยการพัฒนาเกษตรกรสู่ เกษตรกรอัจฉริยะต้นแบบพร้อมขยายผล สนับสนุนและพัฒนาผู้วิจัย
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง สนับสนุนการต่อยอดมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
และสินค้าเกษตร รวมถึงสนับสนุนการประกันความเสี่ยงและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
11.2) การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
พั ฒนาศู นย์ กลางการแปรรู ปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึ งผลิ ตภั ณฑ์
ทางทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกร
รายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
11.3) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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พัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวก
ในการผ่านแดน โดยเน้นพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพใน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทยและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร
ที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของด่านสินค้า
เกษตรชายแดน รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) (กข)
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (สินค้าสัตว์น้ำ) (กป.)
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (วก.)
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (สศก.)
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสก.)
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) (กสส.)
7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ผลไม้) (กสส.)
8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (หม่อนไหม) (กสส.)
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปศุสัตว์) (กสส.)
10) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (วก.)
11) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (กป.)
12) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (วก.)
13) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กข.)
14) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)
15) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (ปศ.)
16) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.)
17) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) (มกอช.)
18) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (ส.ป.ก.)
19) ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (สป.กษ.)
20) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (วก.)
21) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ปศ.)
22) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สศก.)
23) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (กสก.)
24) โครงการสร้างมูล ค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มวัส ดุเหลือใช้ จาก
กระบวนการผลิตสินค้าข้าว (กข.)
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25) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเพิ่มศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน (กข.)
26) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (วก.)
27) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปศ.)
28) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (สศก.)
29) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (สศก.)
30) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กป.)
31) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)
32) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.)
33) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (สศก.)
34) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร (กข.)
35) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มกอช.)
36) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วก.)
37) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)
38) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มม.)
39) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.)
40) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.)
41) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พด.)
42) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตส.)
43) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)
44) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)
45) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก.)
46) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสส.)
47) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) (วก.)
48) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri - map) (กป.)
49) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) (ปศ.)
50) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริการจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) (พด.)

31
51) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) (ตส.)
52) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) (สศก.)
53) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย (ปศ.)
54) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย (สศก.)
55) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย (กสก.)
56) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)
57) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร (สศก.)
58) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร (พด.)
59) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (สศก.)
60) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.)
61) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ตส.)
62) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (กสส.)
63) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ตส.)
64) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.)
65) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ตส.)
66) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (กสก.)
67) โครงการการพัฒนาทักษะใหม่ด้านเกษตรบริการ (Agricultural Services Providers) ร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center, AIC) ทั่วประเทศ 77 จังหวัด
สู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (สวก.)
68) โครงการการวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม อุ ต สาหกรรมอาหารทางการแพทย์ แ ละอาหาร
วัตถุประสงค์พิเศษในประเทศไทย (Thailand Medical and Functional Food valley) (สวก.)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร
1. เป้าหมาย
1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2) เกษตรกรสูงวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2) เกษตรกรสูงวัยที่ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพ และนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) 3.1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 45,000 รายต่อปี
3.2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 60,000 รายต่อปี
3. แนวทางการพัฒนา
1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(1) มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมการดำเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยอบรม ให้ความรู้ สอนแนะการจัดทำ
บัญชีต้นทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่โครงการฯ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์แก่เกษตรกร พัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการ สร้างทายาทเกษตรกร สำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ สอนแนะการจัดทำบัญชี และพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับน้ำ
(2) การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่น ๆ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการในพระราชดำริและการให้บริการทางสังคม ให้กับ
เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการฯ
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสืบสาน รักษา และต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง
2) การรองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก
เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนำความรู้ ประสบการณ์
และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของเกษตรกรผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสาน
และต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
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และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้เกษตรกรผู้สูงอายุมี สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและ
บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับ
ช่วงวัยอื่น ๆ
3) การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(1) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน ด้วยการ
ส่งเสริม พัฒนา และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร อาทิ ส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และการทำปศุสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกร สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
(2) สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาด
ศัตรูพืช ราคาผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านพืช ประมง ปศุส ัตว์
การอบรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
(3) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต และการเพิ่ม
มู ลค่ าสิ นค้ าเกษตร การบริ หารจั ดการกิ จการ และการตลาดสิ นค้ าเกษตร ตลอดจนสร้ างและพั ฒนา
ผู้ประกอบการเกษตรต้ นแบบ สนับสนุนและสร้ างแรงจู งใจให้ กั บเกษตรกรรายอื ่ น ๆ พัฒนาสู่ การเป็ น
ผู้ประกอบการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สร้างพื้นฐานในการประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านพืช ประมง
ปศุสัตว์ และหม่อนไหม
4) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(1) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิ น
ด้วยการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน ตรวจสอบที่ดิน ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์บริการประชาชน และปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
(2) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ยกระดับสหกรณ์
สู่ความเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของสหกรณ์ ด้วยการสร้างนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และ
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การเก็บรักษา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยเพิ่มศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร
(3) พัฒนาระบบตลาด ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร
77 จังหวัด และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ
(4) ปรับ โครงสร้างหนี้สิน เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นแผนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนี้กองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งหนี้นอกระบบ เพื่อป้องกัน
การสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกร จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินและการถูก
ฟ้องร้องดำเนินคดีของเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการลดภาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรให้ได้มีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบ
อาชีพ ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน
4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
1) โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร (สศก.)
2) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบ
สหกรณ์ (กสส.)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1. เป้าหมาย
1) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร
2) การบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างทั่วถึง
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จำนวน 294,000 ไร่
2) 2.1) ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 379 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.2) พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 2,263,418 ไร่
2.3) พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการ จำนวน 27.51 ล้านไร่
2.4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน 475,762 ไร่
2.5) ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
1.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับภาค เพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
เพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ประเทศ อาทิ
การกำหนดพื้นที่ระดับภาคให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูง การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ระดับภาคให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
1.2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยกำหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผังต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมตาม
แผนผังภูมินิเวศสามารถดำเนินการได้ อาทิ การกำหนดพื้นที่การใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อวางผังเมือง
เกษตรสีเขียว เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย และการกำหนดพื้นที่เกษตรกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทาง
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ชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชเฉพาะถิ่น สร้างระบบฐานข้อมูล
และธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่น ที่ มี คุณ ค่าต่ อระบบนิเวศและ/หรื อ มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมการทำงานบูรณาการระหว่าง
ภาคส่วนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(2) ส่งเสริมการบริโ ภคและการผลิตที่ ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่ง ยืน ทั้งการ
เพาะปลูก ปศุ สัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจำกัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการประมง
อย่างยั่งยืน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เพาะขยายสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์เพื่อปล่อ ยลงในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง การพัฒนาเขตสัตว์น้ำชุมชน การควบคุมการทำการประมงทาง
ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะ
ทรัพยากรและการประมงเพื่อใช้ประกอบการประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง และฟื้นฟูสภาพ
พื้นท้องทะเล โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียม)
4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(1) รวมรวบ พั ฒ นา และสร้ างฐานข้ อมู ล องค์ ความรู ้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื ่ อสร้ าง
ความตระหนักรู้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคีการพัฒนาในทุกระดับ และส่งเสริม
การวิจ ัยร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร นักวิชาการ และภาคเอกชน เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืช ปศุสัตว์ ประมง และทรัพยากรทางการเกษตร สร้างและพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ผลกระทบและการเตือนภัย
(2) เพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกร
สถาบันเกษตร และธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปรับ ตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพัฒนามาตรการสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรและธุรกิจ
(3) สร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการตลาดสำหรับสินค้าคาร์บอนต่ำ
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5) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
(1) ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ มุ่งสู่การทำ
การเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้กับเกษตรกร
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อทดแทนการเผาในพื้นที่ และ
การปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM10 และ PM2.5) รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
และการสาธารณสุข โดยไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
(3) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกัดการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับการ
ทำการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับการ
ทำเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่
น้ำใต้ดนิ แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ
6) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ
โดยการป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้ว ยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยศึกษา สำรวจ และประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบ สำหรับแก้ปัญหาด้านการชะล้า งพังทลาย
ของดินในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมวางแผนแนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
(2) พั ฒ นา เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ป้ อ งกั น ระดั บ ความเค็ ม และลดน้ ำ เสี ย
จากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้น ที่เศรษฐกิจ ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ช ลประทานเดิม
โดยดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
(3) การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติในทุกมิติ โดยการเฝ้า
ระวังด้านปศุ สัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต ด้วยการสำรวจ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์
และสถานที่ผลิตผลิตภัณ ฑ์ปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำวิกฤติ และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับชุมชน
(4) จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้ องกัน
และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจาก
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ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำ
ผั ง เมื อ ง และระบบป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มชุ ม ชนและพื ้ น ที ่ เ ศรษฐกิ จ การจั ด ทำแผนป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยด้านการเกษตร โดยการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ประกาศ และแจ้งเตือน
ภัยหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
7) การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ ม
จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
(1) พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ
เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการ
ชลประทานขนาดกลาง และรวมถึงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท เช่น ก่อสร้างฝาย
อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำ เป็นต้น การปรับปรุงงานชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ ระบายน้ำ
ในพื้นที่ชลประทานเดิม การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งบำรุงรักษางานชลประทาน
เพื่อส่งน้ำระบายน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก
(2) ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะ
ภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง และ
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
1. เป้าหมาย
1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศภาคเกษตรไปใช้ประโยชน์
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว
3) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
5) งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนร้อยละ 90
2) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 3
3) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100
4) ร้อยละของจำนวนกฎหมายที่ได้มี การทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร้อยละ 70
5) สัดส่วนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนำไปใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัย
ที่แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3. แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาบริการประชาชน
(1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ
และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้า
การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(2) พัฒ นาการให้บ ริการภาครัฐ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) ปรับวิธีการทำงาน จาก "การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด" เป็น "การให้บริการที่ให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการ" ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่ าและ
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
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บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์
2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง"
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล การพั ฒ นาให้ มี ก ารนำข้ อ มูล และข้อ มู ล ขนาดใหญ่ม าใช้ ในการพั ฒ นาน โยบาย การตั ด สินใจ
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและ
ข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ แบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิ จิ ทัล
ที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(2) กำหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่ ต ั ้ ง อยู ่ บ นข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบ
สหสาขาวิช าเข้า มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่อสร้างคุ ณ ค่ า และแนวทางปฏิ บั ติ ที ่เ ป็ นเลิศ ในการตอบสนองกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เน้นทำงานแบบบูร ณาการไร้ร อยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่
ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดั บสากล
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์
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ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างคุณค่าในการทำงาน
3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน
ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่ งตั้ง
เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
(2) เสริมสร้ างความเข้ มแข็ งในการบริ หารงานบุ คคลในภาครัฐให้ เป็ นไปตามระบบคุ ณธรรม
อย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก
สาธารณะ มีระบบบริหารจั ดการและพั ฒนาบุ คลากรให้สามารถสนองความต้ องการในการปฏิบั ต ิ งาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่ อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว
ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่ าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
(3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้
บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติ ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้ า
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
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รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายื นหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
(2) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐ
ทั ้ ง ระบบ โดยการพั ฒ นาระบบข้ อมู ล ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ม ี การกำหนดกฎเกณฑ์ กติ กา กระบวนการ ขั ้ นตอน
การดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม
สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
มั่นใจให้กบั ผู้ให้เบาะแส
5) การพัฒนากฎหมาย
(1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มี อยู่
ทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจาย
ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ และสั งคม มี ความสอดคล้ อ งกั บข้ อตกลงระหว่ างประเทศที ่ เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับ

43
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม
การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
(6.1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ
การพัฒ นาสายพัน ธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(6.2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
พัฒ นาองค์ความรู้ พื้ น ฐานและเทคโนโลยีฐ าน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน รวมทั้งส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่น สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานด้านพืช สัตว์ และ
เทคโนโลยีทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรจากผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้แก่เกษตรกร สนับสนุนการนำผลงานวิจัยที่ดีที่สุดสู่กลุ่มเป้าหมายให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาการเกษตร และการนำปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่สู่การวิจัยและพัฒนา
(6.3) ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิ ทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
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รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัต ร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัย
ภายใต้ส ังกัดต่างๆ เพื่อทำงานวิจ ัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส มัยใหม่ในประเด็นที่ มุ่งเน้น ได้แ ก่
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถทำหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร
เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(6.4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสังคม
สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย และการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ระบบ
สวัสดิการเกษตรกร และการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
(6.5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
(1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล
เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งกำเนิดของพันธุ์ไม้
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล
(2) ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูม ิอ ากาศ โดยการส่ง เสริม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิ ตต่าง ๆ
การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ
(3) พัฒ นาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากฟาร์ม การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย
และของเสียอันตราย การนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
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(4) พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การน้ำ โดยการส่ ง เสริ ม การวิจ ัย พั ฒ นา และประยุ กต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่
ระบบน้ำชุมชนและเกษตร
(5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิตไฟฟ้าชีวมวล การผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประมง (กป.)
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ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2566 (ล้านบาท)
987.5656

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตร

47,478.7938

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจาย
ความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร

5,927.8624

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
รวม

214,132.6481
22,893.9291
291,420.7990
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร
เป้าหมาย
1) ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านประมง
2) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU ร้อยละ 100
2) การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100
3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน หน่วยนับ (ล้านบาท) หน่วยงาน
ประเด็น
โครงการ (X)
(Z)
987.5656
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
5,000
ไร่
15.1000 พด. ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มั่ นคง
ทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา

2. การป้องกันและ 010201 ปัญหาความมั่ นคงที่มีอยู่ใน
แก้ไขปัญหาที่มี
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
ผลกระทบต่อความ มั่ นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
มั่ นคง
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการ
ประมง

50,000

ราย

40.0000

กป.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010201 ปัญหาความมั่ นคงที่มีอยู่ใน
แก้ไขปัญหาที่มี
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
ผลกระทบต่อความ มั่ นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
มั่ นคง
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

352,550

ครั้ง

768.0000

กป.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010201 ปัญหาความมั่ นคงที่มีอยู่ใน
แก้ไขปัญหาที่มี
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
ผลกระทบต่อความ มั่ นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
มั่ นคง
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

169,660

ฉบับ

11.3500

กป.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010201 ปัญหาความมั่ นคงที่มีอยู่ใน
แก้ไขปัญหาที่มี
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
ผลกระทบต่อความ มั่ นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
มั่ นคง
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนใต้

8,000

ไร่

30.9700

กข.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง

โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ราย

16.5973

วก.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง

โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

289

ตาบล

17.3000 สป.กษ. ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง

โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,000

ราย

36.0626

ปศ.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง

โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,500

ราย

23.5500

กป.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง

การทาประมงผิดกฎหมาย

1

โครงการบริหารจัดการการ
ทรัพยากรประมงและกาหนด
มาตรการ

1

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)
โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการตาบลมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน หน่วยนับ (ล้านบาท) หน่วยงาน
ประเด็น
(Z)
987.5656
3,500
ราย
5.0787 ตส. ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

3,500

ราย

23.5570

กสก.

ด้านที่ 1 ความมั่นคง (01) ความ
มั่ นคง

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง
2. การป้องกันและ 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข
แก้ไขปัญหาที่มี
ร่มเย็นมากขึ้น
ผลกระทบต่อความ
มั่ นคง
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร
เป้าหมาย
1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

8) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น
10) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สาคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสตั ว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 4 ต่อปี
2) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดแี ละเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
3) มูลค่าวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และ
สินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
4) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและ
ผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
5) มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสตั ว์ ประมง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสตั ว์ ประมง เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
7) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสาคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่
เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
8) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
9) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี
10) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สนิ ค้าเกษตรที่สาคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

11) วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี

12) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น

12) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ราคาประจาปี เพิ่มขึ้น 3.5
ต่อปี

2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ /อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
6) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
7) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา
1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
11.4000 วก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

40

กลุ่ม

20

พันธุ์

13.9017

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

ผลผลิตการผลิตสินค้าหม่อน
ไหมได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา

12,000

ราย

546.3552

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

4

(เฉลี่ย)
ร้อยละ

300.4906

มม.

โครงการตลาดนาการผลิต
ด้านสินค้าหม่อนไหม

-

-

45.7724

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
การแข่งขัน
ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

8

ชนิด

31.4300

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

2,000 /
15

ราย /
ผลิตภัณฑ์
อัตลักษณ์

95.6200

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

1

เรื่อง

0.7650

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

1

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(ข้าว) 1

(สินค้าสัตว์น้า) 1

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น1
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สศก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

51
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
69.2289 กสก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

1,550

ราย

20
1

แห่ง
ครั้ง

5.0500

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

20
1

แห่ง
ครั้ง

3.5000

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

10

แห่ง

2.5000

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

3

แห่ง

2.0200

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ทาอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ของสินค้าสหกรณ์บริการ

2

แห่ง

0.4604

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 1. เกษตรอัตลักษณ์ 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
ความสามารถใน
พื้นถิ่น
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

7,880

ราย

55.1600

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

5,100

ราย

35.7000

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

10,000

ไร่

65.0600

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพ

5000
564
5,564

ราย
ราย
แปลง

15.8050

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

50
2,000
200
0
1
2,000
50
65

ศูนย์
ราย
ราย
ราย
ฐาน
แปลง
โรงงาน
ร้อยละ

35.6130

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

17.5438

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

1

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(ข้าว) 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(ผลไม้) 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(หม่อนไหม) 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(ปศุสตั ว์) 1

2. เกษตรปลอดภัย

มาตรฐานสินค้าเกษตร

1

โครงการส่งเสริมการใช้ชีว
ภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เกษตรอินทรีย์

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

52
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
3.2730 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน
(เกษตรอินทรีย์)

6

แห่ง

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

1
3

กลุ่มสินค้า
กลุ่มสินค้า

34.3573 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

141.8223 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2,700
95

เรื่อง / เรื่อง
/หน่วยขอบข่าย /
ร้อยละ /ร้อย
ละ/เรื่อง/เรื่อง
/
ราย
ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการทาสวน
ยางตามมาตรฐานการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน

119,750

ไร่

โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน

26,360

ราย

125.5900 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่

882

จุด

27.1300 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

ติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

76

จังหวัด

28.6000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา

6,840

ราย

13.3400 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

อานวยการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน

80

ร้อยละ

0.5000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ
ประเทศ

1

เรื่อง

4.5000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ใน
การจัดทายุทธศาสตร์

1

งาน

4.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

การสรรหาปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน

4

ราย

1.7000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

ผลผลิตสินค้าเกษตรและ
15 /400 /
อาหารมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
24 /
100 /
100 /4 /4/
100
โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

70.0000 สวพส. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน
30.0000

กยท.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

53
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
190.9950 กข. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

- กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

450,000

ไร่

- เกษตรทฤษฎีใหม่
- เกษตรแบบผสมผสาน

17,880
1,000

ราย
ไร่

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

400

กลุ่ม

123.4260

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

2

ระบบ

27.9000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความสามารถใน
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
การแข่งขัน
ยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืช
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร

3,000

ราย

9.3950

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน

60

ไร่

16.3997

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

80

ร้อยละ

22.7500

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม

1,000

ราย

34.5000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

10,000

กลุ่ม

96.9800

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

1,000

ราย

44.9000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

15,500

แห่ง

961.5000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืช
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร

20

ศูนย์

24.4000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน

โครงการสร้างความเชื่อมั่นใน
สินค้าเกษตรและอาหาร 1

ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

1

1
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54
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)
โครงการพัฒนาฟาร์มไบโอซี
เคียวริตี้ปลอดโรค

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน
- กิจกรรมส่งเสริมปศุสตั ว์
อินทรีย์
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน
โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

1

จานวน

หน่วยนับ

400

ฟาร์ม

1,867

ราย/ไร่

50,000/
70
800

ราย/
เครือข่าย
ราย

25,540 / แห่ง / ตัวอย่าง
49,725

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
161.1200 กป. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
104.5314

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

653.4710

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

3.0000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร

2
-

ชนิด /
แห่ง

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

50,000

ไร่

258.3500

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

10,000

ราย

904.4387

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการใช้ชีว
ภัณฑ์และแมลงศัตรูพืช
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร

35,000

ไร่

26.9800

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

ผลผลิต ทรัพยากรที่ดนิ และ
น้าได้รับการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางสารเคมีทางการเกษตร

1,000,000

ไร่

797.9704

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

ผลผลิต ทรัพยากรที่ดนิ และ
น้าได้รับการพัฒนา (7
กิจกรรมหลัก )

11,000

ไร่

113.4000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

17,880

ราย

12.8465

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

2,500

ราย

2.3573

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

5,100

ราย

5.0375

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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55
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

1

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
46.0000 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมระบบวน
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
(เกษตรปลอดภัย)

20,000

ไร่

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

10,000

ไร่

32.0000 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

2,700

ไร่

9.5452 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

3,000

ราย

30.0000 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน
1. โครงการเกษตรอินทรีย์
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
3. โครงการเกษตรผสมผสาน

4

เรื่อง

5.0235

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

เรื่อง

0.6000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

เรื่อง

0.4000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน

26,480

ราย

93.0080

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

15,000

ราย

80.0000

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร

44,100

ราย

256.8480

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

788
7,880

กลุ่ม
ราย

23.3874

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

60

แห่ง

54.6448

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

56
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
0.4684 กสส. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

564

ราย

โครงการปลูกพืชสมุนไพร
คุณภาพปลอดภัยในพื้นที่
นิคมสหกรณ์

1,000

ราย

16.5700

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยในสถาบัน
เกษตรกร

140

แห่ง

3.6562

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคม
สหกรณ์

49/29

นิคมสหกรณ์/
จังหวัด

12.5325

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสามารถใน
มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
การแข่งขัน

โครงการสร้างความเชื่อมั่นใน

300

ตัวอย่าง

1.9800

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความสามารถใน
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
การแข่งขัน
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

3
1

กลุ่มสินค้า
กลุ่มสินค้า

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

1.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความสามารถใน
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
การแข่งขัน
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

ราย /
ล้านฟอง

33.0000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความสามารถใน
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
การแข่งขัน
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

สินค้าเกษตรและอาหาร

1

โครงการสร้างความเชื่อมั่น
สินค้าเกษตรและอาหาร

1

โครงการยกระดับคุณภาพ
ด้านสุขอนามัยของสัตว์น้า
สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง

โครงการสร้างความเชื่อมั่นใน 100,000 /
365
สินค้าเกษตรและอาหาร 1

20.0000 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

โครงการสร้างความเชื่อมั่น
สินค้าเกษตรและอาหาร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

เรื่อง

0.3000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความสามารถใน
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
การแข่งขัน
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

โครงการสร้างความเชื่อมั่นใน

93

แห่ง

5.5000

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 2. เกษตรปลอดภัย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ความสามารถใน
ปลอดภัยของไทยได้รับการ
การแข่งขัน
ยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

สินค้าเกษตรและอาหาร

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

57
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา
3. เกษตรชีวภาพ

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
24.1500 วก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
ความสามารถใน
มูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

100

ราย

2

กลุ่มสหกรณ์

35.0000

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

3
15

โรงงาน
ร้อยละ

6.2043

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้าน
การเกษตร
กิจกรรม การบริการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

30,000
5

สายพันธุ์
ร้อยละ

7.7566

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ (แมลง

1
1
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2,280

ราย

2

ผลิตภัณฑ์

3.0000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

4

แปลง

1.000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1,000

ราย

71.4500

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

5,260 /
10 /
1

ราย /
ผลิตภัณฑ์ /
ระบบ

53.9751

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

23,000 /
1,420 /
302

ไร่ /
ราย /
กลุ่ม

243.0147

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ

1

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1
โครงการสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์

เศรษฐกิจ) 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ
(สมุนไพร) 1
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุ

2.0000 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

เหลือใช้ทางการเกษตร
- กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตสินค้าข้าว

เหลือใช้ทางการเกษตร 1
- กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ
การจัดการฟางข้าวหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน

สินค้าเกษตรชีวภาพ

1

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3. เกษตรชีวภาพ 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

15.3132 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุ

(03) การเกษตร

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

58
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
17.0305 ปศ ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
ความสามารถใน
มูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์
- กิจกรรมความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านปศุสตั ว์

1,287

สายพันธุ์

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

77

จังหวัด

531.5068

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชสมุนไพร

96

แปลง

3.0000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ

40

แห่ง

9.0138 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรและพืชอื่นในเขต
ปฏิรูปที่ดนิ

5

ศูนย์

10.0500 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจาก
สมุนไพรและพันธุกรรม
ท้องถิ่นในเขตปฏิรูปที่ดนิ

30

แห่ง

17.8300 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

6

เรื่อง

12.2000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

1

เรื่อง

1.2000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

5,220

ราย

64.3217

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

15,400

ราย

33.3985

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

77

แห่ง

1.1000

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในฟาร์มโคนมและโคเนื้อ

900
-

คน
แห่ง

6.5070

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

(สมุนไพร) 1

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
1

สินค้าเกษตรชีวภาพ
- กิจกรรมติดตามประเมินผล
(สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ 1

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

59
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
12.4800 ปศ ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ 030302 วิสาหกิจการเกษตรจาก
ความสามารถใน
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
การแข่งขัน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตาบล
เพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
และบริหารจัดการวิสาหกิจ
เกษตรฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

40

วิสาหกิจ

โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
และบริหารจัดการวิสาหกิจ
เกษตรฐานชีวภาพและภูมิ

1

เรื่อง

0.3000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030302 วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตาบล
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
และบริหารจัดการวิสาหกิจ
เกษตรฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

77

แห่ง

30.0880

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 3. เกษตรชีวภาพ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030302 วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตาบล
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาด้านธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาหรับสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบ
กิจการยาง

20

แห่ง

15.8100

กยท.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร

3

กลุ่มสหกรณ์

4.5000

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการจัดทาสินค้าแปรรูป
สัตว์น้าภายใต้มาตรฐาน/
สูตร/ตรา อสป./FMO
Product

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

17.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการจัดตั้ง Seafood
Academy

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

1.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร
- กิจกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

4

ผลิตภัณฑ์

17.0000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป

500

ราย

13.6000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องด้านการประมง

20

รายการ

253.1300

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาดุก
เพื่อการแปรรูป

400

ราย

28.0000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ปัญญาท้องถิ่น 1
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

4. เกษตรแปรรูป

สินค้าเกษตร

1

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

60
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
22.6433 ปศ ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การแข่งขัน

จานวน

หน่วยนับ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสตั ว์

1,061

ราย

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร

1,640

ราย

101.1010

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร (พัฒนา
ศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน)

281

แห่ง

12.1500

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

เรื่อง

0.7000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร

308

แห่ง

38.9873

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการแปรรูป

150
1,000

แห่ง
ราย

23.3926

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการบริหารจัดการนมทั้ง
ระบบ

22

ครั้ง

1.1338

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการการสร้างความ
หลากหลายจากลักษณะเด่น
ของสินค้าสหกรณ์

150

แห่ง

1.6584

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 4. เกษตรแปรรูป
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการ DPO Smart
Farmers โดยยกระดับฟาร์ม
เกษตรกรโคนมให้เป็น Smart
Farm

1,150

ฟาร์ม

2.0000 อ.ส.ค. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการขยายการทาตลาด
สัตว์น้าทะเลจากเรือสู่โต๊ะ
อาหารผ่าน E-Commerce
Digital Platform FMO

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

20.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ

30

แปลง

60.0000

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง

20

อาเภอ

100.0000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

1,035

ฟาร์ม

265.0556

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตร

5. เกษตรอัจฉริยะ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

1

เกษตรอัจฉริยะ 1
- กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ
1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

61
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
16.8200 พด. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ 030501 สินค้าที่ได้จาก
ความสามารถใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
การแข่งขัน
มูลค่าเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ

1

ระบบ

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ

2,540

ราย

58.2687

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร

4,275

ราย

14.7800

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation
Center : AIC)

90

ร้อยละ

16.8500 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวด้วย

49

แห่ง

835.7785

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ

24

ศูนย์

32.6100

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์น้าจืดโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

40

แปลง

41.1400

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

โครงการการสร้างการรับรู้ สู่ 1,300/1/1 เล่ม/เรื่อง/
ความเข้าใจ Big Data ของ
แอพพลิเคชั่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) สื่อสิ่งพิมพ์ 2) สื่อวีดทิ ัศน์
3) พัฒนาและ maintenance
Application

1.0000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร1

1

เรื่อง

0.4000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

โครงการสร้างเครือข่ายบริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ร่วมกันของชุมชน

25

เครือข่าย

13.5000

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในสถาบันเกษตรกร

14

รายการ
แห่ง

11.8943

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 5. เกษตรอัจฉริยะ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

3
550

แห่ง
ราย

เกษตรอัจฉริยะ 1
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1

แบบแปลงใหญ่

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

8.4603 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

62
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
56.0968 กยท. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

โครงการบริหารงานตลาด
กลางยางพารา

209,000

ตัน

โครงการจัดตั้งและขยาย
เครือข่ายตลาดยางพารา

173

แห่ง

3.0000

กยท.

3

ร้อยละของ
ปริมาณยางที่
เพิ่มขึ้น

5.0000

กยท.

200,000

ไร่

7,248.8200

กยท.

โครงการเชื่อมโยงตลาด
ข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก.

2

ครั้ง

1.7438 อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการส่งเสริมตลาด
ผู้บริโภคผลไม้ไทย

3

ครั้ง

3.8309 อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

41

คน

16.8837 อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

200

แปลง

38.5074

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

310

แปลง

21.2000

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพื่อลดการสูญเสีย

3
3

กลุ่ม
โรงเรือน

3.6500

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้าน
การเกษตร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพงานวิชาการเกษตร

40

เรื่อง

197.0501

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

60
1,700

ชนิด
ตัวอย่าง

123.7169

วก.

ด้าน 5 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
การเติบโตบน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
คุณภาพชีวิตที่
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการตลาดยาง กยท.
แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อ
การปลูกแทน

แบบแปลงใหญ่

1

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
การแข่งขัน
ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
การแข่งขัน

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

เชิงรุก (Agri-map) 1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าาเกษตร

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

63
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
0.8005 วก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
รองรับการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตกัญชา

1

แห่ง

โครงการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

6,000
7
10

ราย
ชนิด
ร้อยละ

โครงการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ย้อนหลัง 5 ปี

1

ระบบ

3.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

บารุงรักษาระบบรายงาน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(สถานการณ์ภัยพิบัตดิ า้ น
การเกษตร) ของ สป.กษ.

1

ระบบ

1.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการส่งเสริมและผลักดัน
ภารกิจด้านการเกษตร
ต่างประเทศ

80

ร้อยละ

20.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

กิจกรรมการประชุมนานาชาติ

20

ครั้ง

20.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

การดาเนินโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

80

ร้อยละ

5.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจ้างดาเนินการผลิต
และเผยแพร่การขับเคลื่อน
การดาเนินงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ผา่ น
สื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้

1

โครงการ

52.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ผู้รับบริการ (MOAC Contact
Center) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

1

โครงการ

4.0000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการสื่อสารและ
การรับรู้ของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

1

โครงการ

2.5000 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

29.1041

วก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

64
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
354.5282 สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการขับเคลื่อนการเกษตร
ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า

7,503

หมู่บ้าน

300

แปลง

418.2000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

3

แผนงาน

20.0000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

326.6000

กข.

3,080
95,000

ตัน
ตัน

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

20
50
5 (2/3)
30,000
1
2
1
2,500

แห่ง
ชมรม
ศูนย์
ตัน
แห่ง
ครั้ง
ฐานข้อมูล
แห่ง

1,522.4562

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

535.9500

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาระบบเตือน
ภัยธรรมชาติและการระบาด
ศัตรูข้าว

27/52

แปลง/ครั้ง

29.3635

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศลดการเผา
ตอซังและฟางข้าวเพื่อความ
ยั่งยืน

2,100

ไร่

16.6280

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

8

ร้อยละ

8.7670

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-map)

120

ไร่ (สะสม)

1.9232

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

7

แห่ง (สะสม)

1.4282

มม.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

เกษตรมูลค่าสูง1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

1

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
วิจัยและพัฒนาข้าว

โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว ( 2 กิจกรรม)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
(7 กิจกรรม)

โครงการเสริมศักยภาพการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์
ข้าวชุมชน

โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

65
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
38.0000 กป. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

5,000

ราย

95

แปลง

63.7600

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพื่อลดการสูญเสีย

1

ระบบ

3.5000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูก
พันธุ์สตั ว์น้าในชุมชน

30

แหล่ง

8.7500

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง

1,800

ล้านตัว

808.7700

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การด้านประมงน้าจืด

1,000

แห่ง

1,272.5600

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

23

ชุมชน

41.5400

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนารูปแบบ
โครงสร้างตัวเรือประมงและ
เทคโนโลยีเครื่องมือประมง
เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของ
การทาการประมง

1

ลา

15.0000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ประมงตามมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มความสามารถด้าน
การแข่งขัน

1

การประมง

11.2100

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรปลา
ฉลามและกระเบน

10

ชนิด

10.5000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการยกระดับผลผลิตสัตว์
น้าเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ในแหล่งน้าชุมชน

30

แห่ง

18.3700

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

เชิงรุก (Agri - map) 1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

1

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

66
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
21.5000 กป. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

1,200

ราย

โครงการพัฒนาด้านการ
ประมงในพื้นที่แม่น้าโขงอย่าง
ยั่งยืน

24

แห่ง

21.2800

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและส่งเสริมสัตว์น้า
สวยงามและพรรณไม้น้า

15

แห่ง

14.4400

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้าน
การประมง

77

จังหวัด

441.8300

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

8,000

ราย

39.7800

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการบริหารจัดการพื้นที่
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
บริเวณชายฝั่งทะเล

1

จังหวัด

0.2500

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาจัดการ
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เพื่อการตลาดสัตว์น้าใน
ประเทศ

5

แห่ง

13.7600

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

842.5356

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อการส่งออก

โครงการพัฒนาศักยภาพ
0.2465 / ล้านตัว (ผสม
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 50.2000
เทียม) /
ล้านตัว
(สุขภาพสัตว์)
โครงการจัดทาฐานข้อมูล
3,400,000
เกษตรกรแห่งชาติ (National
Agriculture Big Data
Center)

ราย

27.9954

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร

2

ระบบ

19.3504

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

200

แปลง

40.7000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

100,000

ตัว

380.0000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

เพื่อลดการสูญเสีย 1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 1

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) 1
1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

67
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
37.4992 ปศ ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสตั ว์

8,816

ราย

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และชันสูตร
โรคสัตว์

300,000

ตัวอย่าง

333.4473

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมจัดการ
สวัสดิภาพสัตว์

1

ล้านตัว

46.0000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดสินค้าปศุสตั ว์

1000

ราย

88.5256

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

1.1052

ล้านตัว

393.3584

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมพัฒนา
อาหารสัตว์

43,410

ตัน

504.9134

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมมหกรรม
ปศุสตั ว์

5,200

ราย

891.2540

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสตั ว์ - กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

- /
90

ระบบ /
ร้อยละ

68.7302

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากร
ที่ดนิ ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา
( 4 กิจกรรมหลัก )

2

ฐาน

375.4772

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดนิ

143,255

ราย

356.9692

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิต ทรัพยากรที่ดนิ และ
น้าได้รับการพัฒนา
(ปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟู
และป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินฯ)

3

ล้านไร่

4,500.0000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ไร่

135.0562

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

100,000

แบบแปลงใหญ่ 1

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
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68
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
408.0000 พด. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริการจัดการ

100,000

ไร่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในพื้นที่
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

4,009

ราย

20.0450

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการบริหารจัดการดิน
และน้าเขตพัฒนาที่ดนิ ลุ่มน้า

8,400

ไร่

49.9802

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
(เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ในพื้นที่ดนิ
ปัญหา)

31,110

ไร่

291.2541

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินระดับตาบล

800

ตาบล

2.4000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่ม
มูลค่าที่ดนิ เพื่อการเกษตร

1

โครงการ

200.0000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการแผนที่การเกษตร
(Agri-Map) สาหรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1

ระบบ

21.5100

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

การปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและ
ที่ดนิ ให้เป็น High Value
Dataset (BCG)

900,000

ไร่

11.6700

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

การวางแผนการใช้ที่ดนิ ระดับ 900,000
ตาบลแบบมีสว่ นร่วมเพื่อ
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร (BCG)

ไร่

1.8000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

การจัดการดินและการจัดการ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (BCG)

900,000

ไร่

33.9200

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

การบริหารจัดการเพื่อการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างครบ
วงจร (BCG)

900,000

ไร่

3.8100

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

การจัดการดินและน้าในพื้นที่
เกษตรกรรมเพื่อความสมดุล
และยั่งยืน

10

แห่ง

100.0000

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

เชิงรุก (Agri-Map) 1

1
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เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
8.2000 พด. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตแบบ
สมดุลและยั่งยืน

900,000

ไร่

โครงการ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

1

ระบบ

47.9184

พด.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

35,000
1,750

ราย
แปลง

27.3094

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3,000

ราย

4.0417

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
นิเวศการเกษตร สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

40

แปลง

50.0000 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

2

ชิ้นงาน

0.6000 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร1
( 3 กิจกรรม)
โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1
(พัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดทาบัญชีแก่เกษตรกร)
โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-map) 1 (พัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดทาบัญชี
แก่เกษตรกร)
โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 1

โครงการวิจัย พัฒนาทางด้าน
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร
รายการบุคลากรภาครัฐ

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

858.9449 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น
2

เรื่อง

6.6000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

2

เรื่อง

8.5350

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

2/1

ชนิดสินค้า/
เรื่อง

3.4393

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

แบบแปลงใหญ่ 1
- กิจกรรมศึกษาวิจัย และ
ติดตามประเมินผล
โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-map) 1
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพื่อลดการสูญเสีย 1
- กิจกรรมพัฒนาตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สนิ ค้า
เกษตรที่สาคัญฯ
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1
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70
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
4.0000 สศก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการติดตามสถานการณ์
สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต
และภาวะเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือน

1

เรื่อง

โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

1

ระบบ

4.3815

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดทาแผนที่
เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจ
ในลักษณะ Single Map

1

สินค้า

0.5000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการบูรณาการข้อมูลเชิง
พื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจของประเทศ

1

สินค้า

1.3000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิต
ต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (Crop Cutting)

1

สินค้า

2.0743

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการสารวจภาวะ
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
แรงงานเกษตร (SOCIO)

20,000

ตัวอย่าง

18.9964

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดทาข้อมูลปริมาณ
การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
เพื่อสนับสนุนการจัดทา
นโยบาย

20

สินค้า

16.8828

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประมาณการและติดตาม
ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

1

ระบบ

4.4000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดทาสารสนเทศ
สินค้าเกษตรที่สาคัญเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต

6

สินค้า

17.5000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทาสารสนเทศต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร

6

สินค้า

4.1540

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดทาภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร

2

เล่ม

6.8230

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร1

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

71
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
3.6389 สศก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร

12/0/0

เรื่อง/
เครื่องมือ/
ระบบ

โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ
การวางแผนบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร

3/190/3

แบบจาลอง/
คน/รายงาน

5.2760

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรรายสินค้าและ
แผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับพื้นที่

24

เรื่อง

4.1568

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

งานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เชิงพื้นที่

12

เรื่อง

1.2000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรระดับ
จังหวัดที่มีการประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีการเกษตร ฯ

1

ชุดข้อมูล

15.6930

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จัดทาแผนงาน/โครงการ
พัฒนาการเกษตร ในระดับ
พื้นที่แบบบูรณาการ ปี 2566
- 2570

1/130

ครั้ง/คน

0.5635

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเงินอุดหนุนองค์กร
สารองข้าวฉุกเฉินอาเซียน
บวกสาม (APTERR) ปี
2566-2570

1

ครั้ง

1.3403

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับ BCG
โมเดลด้านการเกษตร ภายใต้
กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเปค

1

ครั้ง

1.3890

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร

15/90

เรื่อง/ร้อยละ

127.5248

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

-

-

343.0183

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

2,480

แปลง

1,107.1380

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

72
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
372.5400 กสก. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri – Map)

70,000

ไร่

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร

77

จังหวัด

51.5613

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

33,150

ราย

295.4298

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าใน
ระดับไร่นา

2,500

ราย

6.2500

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการผลิตและขยายพืช
พันธุ์ดเี พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตร

14.65

ล้านต้น

781.2839

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

7,500

ราย

23.4143

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

โครงการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

6,200,000

ครัวเรือน

223.3523

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

25,460

ราย

1,436.1602

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

3,694.5883

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

เพื่อลดการสูญเสีย 1

แผนงานบุคลากรภาครัฐด้าน
การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

-

-

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร

600

แปลง

15.0000

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

20
300

แห่ง
ราย

1.6000

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

แบบแปลงใหญ่ 1

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร
เพื่อลดการสูญเสีย

1
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73
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
3.2600 กสส. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ระบบการผลิต และ
การตลาดในพื้นที่ คทช.

1,000

ราย

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรเป็นกลไกเชื่อมโยง
ภาคีในการเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทาน

1,480

แห่ง

3.7272

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030601 ประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
การแข่งขัน
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

1

เรื่อง

0.3000

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

เรื่อง

0.6500

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

เรื่อง

0.6500

สศก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

3,500
(35,000)

แห่ง
(ราย)

160.7428

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และธุรกิจชุมชน

400

แห่ง

27.2315

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับสถาบัน
เกษตรให้เป็นผู้ประกอบการ

70

35.1520

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 1
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

วิสาหกิจชุมชน

1

ธุรกิจเกษตร 1

1
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แห่ง

74
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

จานวน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
35.3954 กสส. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

550
5,500

ชั้น 1
แห่ง
ราย
ชั้น 2
แห่ง
ราย

โครงการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

156/
8,420

สหกรณ์/
คน

6.9298

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาผู้ตรวจการ
สหกรณ์

100

คน

1.2400

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาผู้นากลุ่ม
เกษตร ปี 2566-2570

120
2,400

แห่ง
ราย

6.1320

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์บริการสู่ความเข้มแข็ง

50

แห่ง

3.0245

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการสร้างเสถียรภาพ
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์สู่
ความยั่งยืน

60

ร้อยละ

13.3418

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาสหกรณ์ผู้ปรก
อบการธุรกิจด้านร้านค้า
สหกรณ์

100

แห่ง

7.4978

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อยกระดับความ
เข้มแข็ง

20

แห่ง

1.5275

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สถาบันเกษตรกร

1

หน่วยนับ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

1

253
2,530

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

75
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
0.4029 กสส. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

180

ราย

5

แห่ง

4.2396

กสส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มการผลิตด้านประมง

275

ชุมชน

111.1800

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (3 กิจกรรม)

11,800
11,300
2,800

แห่ง
ราย
ราย

282.1901

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

873

แห่ง

64.5561

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

70

แห่ง

3.0145

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

(03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

1,500

แห่ง

30.5300

ตส.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการสารสนเทศทาง
การเงินเพื่อขับเคลื่อนระบบ
สหกรณ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

สถาบันเกษตรกร 1
(พัฒนาความสามารถด้าน
การเงินการบัญชีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
โครงการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 1
(สร้างความเข้มแข็งการ
บริหารจัดการการเงินการ
บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 1 (ยกระดับ
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วย
กลไกการจัดทาบัญชี)

1
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76
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
80.0000 กยท. ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวน

หน่วยนับ

50,000

ไร่

โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง มาตรา 49 (6)
เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

45

สถาบัน

150.9400

กยท.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

โครงการการพัฒนาทักษะ
ใหม่ดา้ นเกษตรบริการ
(Agricultural Services
Providers) ร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and
Innovation Center, AIC)
ทั่วประเทศ 77 จังหวัด สู่การ
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ

135,000

ราย

219.4650

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง (03) การเกษตร 6. การพัฒนาระบบ 030602 สถาบันเกษตรกร
ความสามารถใน
นิเวศการเกษตร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
การแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมจ่ายค่าบารุงสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ

100

ร้อยละ

65.0000 สป.กษ.

โครงการสัมมนาชี้แจงแนว
ทางการประชาสัมพันธ์
นโยบายสาคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ประจาปี

1

โครงการ

0.2000 สป.กษ.

7. อุตสาหกรรมและบริการ โครงการการวิจัยและพัฒนา
การแพทย์ครบวงจร
นวัตกรรม อุตสาหกรรม
อาหารทางการแพทย์และ
อาหารวัตถุประสงค์พิเศษใน
ประเทศไทย (Thailand
Medical and Functional

10

ผลิตภัณฑ์/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

123.0000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง (04)
2. อุตสาหกรรมและ 040201 อุตสาหกรรมและ
ความสามารถใน อุตสาหกรรม
บริการการแพทย์ บริการทางการแพทย์มีการ
การแข่งขัน
และบริการแห่ง ครบวงจร
ขยายตัวเพิม่ ขึ้น
อนาคต

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรวิถีข้าว วิถีไทย

4

แห่ง

33.5000

กข.

ด้าน 2 การสร้าง (05) การ
ความสามารถใน ท่องเทีย่ ว
การแข่งขัน

1. การท่องเที่ยวเชิง 050101 รายได้จากการ
สร้างสรรค์และ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

โครงการเมืองประมงเชิง
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ป่าชาย
เลน สิเหร่ จังหวัดภูเก็ต

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

240.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (05) การ
ความสามารถใน ท่องเทีย่ ว
การแข่งขัน

1. การท่องเที่ยวเชิง 050101 รายได้จากการ
สร้างสรรค์และ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

โครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือประมงสงขลาเป็นเมือง
กิจการประมงเชิงท่องเที่ยว

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

50.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (05) การ
ความสามารถใน ท่องเทีย่ ว
การแข่งขัน

1. การท่องเที่ยวเชิง 050101 รายได้จากการ
สร้างสรรค์และ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการทาสวน
ยางในรูปแบบแปลงใหญ่

BCG 1

Food valley) 1
8. ท่องเที่ยวเกษตรเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม

1
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แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

จานวน

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
47,478.7938
101.2390 พกฉ. ด้าน 2 การสร้าง (05) การ
ความสามารถใน ท่องเทีย่ ว
การแข่งขัน

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ผลผลิต : เกษตรกรและ
430,000
ประชาชนได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน

ราย

โครงการส่งเสริมการ

กลุ่ม

12.6175

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (05) การ
ความสามารถใน ท่องเทีย่ ว
การแข่งขัน

1. การท่องเที่ยวเชิง 050101 รายได้จากการ
สร้างสรรค์และ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

63.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (05) การ
ความสามารถใน ท่องเทีย่ ว
การแข่งขัน

1. การท่องเที่ยวเชิง 050101 รายได้จากการ
สร้างสรรค์และ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

75.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

โครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร
ทะเลจังหวัดเชียงใหม่

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

10.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

โครงการสร้างศูนย์อาหาร
ทะเลจากเมืองมะริด ประเทศ
เมียนมาร์ ที่ดา่ นสิงขร

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

50.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

โครงการพัฒนาสะพานปลา
กรุงเทพ

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

120.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

โครงการเมืองอุตสาหกรรม
ประมงเชิงท่องเที่ยวสะพาน
ปลาสมุทรปราการ

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

240.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

โครงการพัฒนาสะพานปลา
สมุทรสาคร

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

22.5000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

ท่องเที่ยวชุมชน

55

1

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ
100 %
และตลาดประมงพื้นบ้านหัวหิน

9. โครงสร้างพื้นฐานและ โครงการศูนย์กระจายสินค้า
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร สัตว์น้าและเกษตร จังหวัด
ขอนแก่น

1

หน่วยนับ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

1. การท่องเที่ยวเชิง 050101 รายได้จากการ
สร้างสรรค์และ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

78
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

1

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
67.5000 อสป ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

จานวน

หน่วยนับ

โครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานีเป็นฮับ
อาหารทะเลฮาลาล

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

โครงการจัดทาท่าเทียบ
เรือประมงพื้นบ้าน

100 %

ร้อยละ
ความสาเร็จ
โครงการ

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดนิ
กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม

120

กิโลเมตร

428.3328 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดนิ
กิจกรรมก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างใหม่

50

แห่ง

263.0200 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

770

ราย

44.5027

กสก.

ด้าน 2 การสร้าง (08)
ความสามารถใน ผู้ประกอบการ
การแข่งขัน
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุค
ใหม่

10 /
80,000

ราย /
ฟอง

3.3000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (09) เขต
1.การพัฒนาเขต
ความสามารถใน เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาพิเศษภาค
การแข่งขัน
ตะวันออก

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

โครงการขยายตลาดไข่ไก่
คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC
(EEC Premium Eggs) สู่
ผู้บริโภคทั่วประเทศไทย

40

ราย

2.0000

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (09) เขต
1.การพัฒนาเขต
ความสามารถใน เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาพิเศษภาค
การแข่งขัน
ตะวันออก

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

โครงการประชาสัมพันธ์และ
ขยายตลาดไข่ไก่คณ
ุ ภาพสูง
ในพื้นทีE่ EC (EEC Premium
Eggs) สู่ตลาดต่างประเทศ

5

องค์กร
เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

4.0209

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (09) เขต
1.การพัฒนาเขต
ความสามารถใน เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาพิเศษภาค
การแข่งขัน
ตะวันออก

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

โครงการสินค้าประมงในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

6

ชนิด

29.3200

กป.

ด้าน 2 การสร้าง (09) เขต
1.การพัฒนาเขต
ความสามารถใน เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาพิเศษภาค
การแข่งขัน
ตะวันออก

090102 การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

10. การสร้างความเข้มแข็ง โครงการพัฒนา Smart
ของสถาบันเกษตรกร
Farmer สูผ่ ู้ประกอบการ
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรชั้นนา (Agri - biz Idol)
กลุ่มเกษตรกร) ให้เป็น
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
11. การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั

โครงการยกระดับสินค้าไข่ไก่
คุณภาพสูงในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC
Premium Eggs)

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

2.0000

อสป

ด้าน 2 การสร้าง (07) โครงสร้าง 1. โครงสร้างพื้นฐาน 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ความสามารถใน พื้นฐาน ระบบโล ด้านคมนาคมและ ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
การแข่งขัน
จิสติกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์
รวมในประเทศลดลง
ดิจิทัล

1. การสร้างความ
เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

080101 การขยายตัวของ
วิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

79
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)
โครงการเพิ่มศักยภาพด่าน
สินค้าเกษตรชายแดน

โครงการพัฒนาด่านเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1

จานวน

หน่วยนับ

10
14

จังหวัด
แห่ง

10/
15,820

แห่ง/
ตัวอย่าง

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบั
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
(Z)
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
47,478.7938
10.0000 วก. ด้าน 2 การสร้าง (09) เขต
2. การพัฒนาเขต 090301 การขยายตัวของ
ความสามารถใน เศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจพิเศษ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
การแข่งขัน
ชายแดน
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น
8.3963

ปศ

ด้าน 2 การสร้าง (09) เขต
3. การพัฒนาเขต
ความสามารถใน เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาเศรษฐกิจ
การแข่งขัน
พิเศษชายแดน

090301 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

79
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร
เป้าหมาย
1) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) เกษตรกรสูงวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2) เกษตรกรสูงวัยที่ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพและนาไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน จานวน 45,000 รายต่อปี
3.2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จานวน 60,000 รายต่อปี

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
5,927.8624
1. การเสริมสร้างทุน โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
2,500
ราย
56.0539
วก.
ด้าน 4 การสร้าง
(15) พลัง 1. การเสริมสร้าง 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ทางสังคม
เนื่องมาจากพระราชดาริ
5
หน่วยงาน
โอกาสและความ
ทางสังคม ทุนทางสังคม
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
เสมอภาคทางสังคม
ต่อเนื่อง

1

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ

1

โครงการ

5.0000

สป.กษ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

อานวยการขับเคลื่อนงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

14

หน่วยงาน

19.0000

สป.กษ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของ กษ.

2,000

โครงการ

5.0000

สป.กษ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/
โครงการหลวง กิจกรรมการพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง

300

ราย

5.0000

กข.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/
โครงการหลวง กิจกรรมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

42,000

ราย

30.0000

กข.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

112

แห่ง

23.7765

มม.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

9,900

ไร่

166.9053

พด.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

83,940

ไร่

222.5907

พด.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

50,400 /
700 /
102,000

ราย /
โรงเรียน /
ตัว

271.7520

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

800

ราย

3.6310

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

80
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
5,927.8624
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
82,000
ราย
187.6200 สวพส.
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
87
ร้อยละ
บนพื้นที่สูง
โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
การพัฒนาบนพื้นที่สูงและการ
ให้บริการสังคม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

780,000
4

ราย
เครือข่าย

134.4800

สวพส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

217

อัตรา

122.9900

สวพส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

89.8358

พกฉ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
24/120/ ชิ้น/ราย/
ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตาม 85/75 ร้อยละ/ร้อยละ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

39

แห่ง

3.4100

กป.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

9,000

ราย

71.2640

กป.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร

1,267

ราย

7.3822

ตส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการเสริมสร้างการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน

100,000

ราย

57.7844

ตส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

4,000

ราย

10.8388

ตส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

2,700

ราย

66.7697

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

81
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
5,927.8624
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม 2,808
ราย
10.0000 ส.ป.ก.
การมีส่วนร่วมของผู้นาและเครือข่าย
ผู้นาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2. การรองรับสังคม
เกษตรสูงวัยเชิงรุก

1

โครงการติดตามประเมินผลการ
ส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และ
โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1/17

เรื่อง/
โครงการย่อย

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

55,060

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

4.9068

สศก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ราย

152.1995

กสก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

2,000

ราย

4.6280

กสก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการ Social - Coop ขับเคลื่อน
ทุนทางสังคมเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยหลักการสหกรณ์

20

แห่ง

10.2400

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ภาคีเครือข่าย สถาบันเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการหลวงและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

78
6/120

แหล่งเรียนรู้
ครั้ง/คน

5.4707

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ใน
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (3 กิจกรรม)

100

แห่ง

8.2902

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการสืบสานงานในโครงการ
พระราชดาริและโครงการหลวงเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (7
กิจกรรม)

546

รร.

36.0967

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
(smart farmer) กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพชาวนาสาหรับผู้สูงวัย

50

ราย

0.4250

กข.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

2. การรองรับสังคม 150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่
สูงวัยเชิงรุก
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

82
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
5,927.8624
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรใน
1,760
ราย
14.3804 กสก. ด้าน 4 การสร้าง
(15) พลัง 2. การรองรับสังคม 150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย
โอกาสและความ
ทางสังคม สูงวัยเชิงรุก
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เสมอภาคทางสังคม

3. การยกระดับ
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
ศักยภาพของเกษตรกร (smart farmer) กิจกรรมเกษตรกร
รายย่อยให้เป็น
ปราดเปรื่อง
ผู้ประกอบการธุรกิจ

1

5,803

ราย

โครงการจัดฝึกอบรม สวก.

1,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

คน

2.0000 สวก. และ ด้าน 4 การสร้าง
องค์กรภาคี โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

1,040

ราย

9.8542

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

882 /
3,605

แห่ง /
ราย

27.6851

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

4,684

ราย

7.7893

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

9/
12

ผลิตภัณฑ์ /
ศูนย์

27.7367

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาหรับ
เกษตรกรรายย่อย

22,000

ราย

220.0000

ปศ

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

882

ศูนย์

9.7020

พด.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร

4,000

ราย

116.5450

พด.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)

882

ศูนย์

36.8700

กป.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

65.1528

กข.

83
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
แผนแม่บทฯ (Y)
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
ประเด็น
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
5,927.8624
โครงการประมงส่งเสริมอาชีพ
1,000
ราย
1.6800
กป.
ด้าน 4 การสร้าง
(16)
1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
โอกาสและความ
เศรษฐกิจ ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
เสมอภาคทางสังคม ฐานราก
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน

2,400

ราย

9.2000

กป.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(15) พลัง
ทางสังคม

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)

882

ศูนย์

30.1798

ตส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1,010

ราย

16.9000

สศก.

ด้าน 2 ด้านการสร้าง (16)
ความสามารถในการ เศรษฐกิจ
แข่งขัน
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการจัดทาและติดตามผลการ
ดาเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1

เรื่อง

1.0456

สศก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

26,460

ราย

1,003.9751

กสก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

20,515

ราย

123.7539

กสก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
การเกษตร

200

กลุ่ม

19.6500

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการรถแท็กซี่อัจริยะเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

50
50
4
1

คน
คัน
คน
แอฟ

53.3647

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างความมั่ นคงในอาชีพ
และการออมชองสมาชิก

20

แห่ง

1.4604

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิตด้านการเกษตร

35

กลุ่ม

16.8463

มม.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การตลาดของเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

1,500

ราย

31.3244

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

84
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
5,927.8624
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
200
ราย
12.0000
กข.
(smart farmer) กิจกรรมโรงเรียน
ข้าวและชาวนา

1

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

600

ราย

9.1316

มม.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการศึกษาแนวทางการลดความ

1

เรื่อง

5.0000

สศก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร

1,500

ราย

4.9500

กสก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

1500

ราย

25.5122

มม.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
(Smart Farmer)

5,000

ราย/ปี

15.0000

กยท.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับ
160101 ศักยภาพและขีด
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
ผู้ประกอบการธุรกิจ รากเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร

76

กลุ่ม

28.4170

กข.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนามา
ดาเนินการปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินรัฐ และ
ที่ดินเอกชน)

2,000

ไร่

4.8000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการการจาแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/
ภาพถ่ายดาวเทียม

2

ล้านไร่

3.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการปรับปรุงแผนที่ท้ายพระราช
กฤษฎีกาและปักหลักแนวเขตปฏิรูป
ที่ดินให้เป็นไปตามการปรับปรุงแนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One
Map)

8

พื้นที่

40.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

เหลื่อมล้าในภาคเกษตร

4. การสร้างสภาพ
แวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

85
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
5,927.8624
โครงการปรับปรุงแปลงที่ดิน การ
110,000
ไร่
5.3000 ส.ป.ก.
จัดทาสารบบที่ดิน และการจาแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินเอกชน

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการสารวจพื้นที่คงค้างการจัด
ที่ดิน (ปิดพื้นที่คงเหลือ)

720,000

ไร่

12.7200

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

45,000

ราย

200.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการการศึกษาศักยภาพพื้นที่ใน
เขตปฏิรูปที่ดินภายใต้บริบทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
การพัฒนารายได้กองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-

เรื่อง

1.2500

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

3.5

ล้านไร่

40.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติจัด
ที่ดิน

2

เรื่อง

1.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดินและเกษตรกร

1

เรื่อง

1.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

2

เรื่อง

0.1400

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง

100

ร้อยละของ
จ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
เกษตรกร

445.3000

กยท.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

86
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
5,927.8624
โครงการความร่วมมือกับประเทศ
2
ราย
0.1240 ส.ป.ก.
ญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC)

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืนในพื้นที่จัดที่ดินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

17

สหกรณ์

11.3480

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจ
ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน

120

กลุ่ม

32.1200

ส.ป.ก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ
ผลิต
ด้านการเกษตร

17,100
(1,710)

ราย
(กลุ่ม)

99.5396

กสก.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์บริการ
ตามแนวทางการตลาดนาการผลิต

-

แห่ง

4.0500

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรกลุ่มย่อยในพื้นที่ คทช.

3

ร้อยละ

1.2150

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
160201 ผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมและ เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลไกที่ส่งเสริมการ อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยีมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน

1,000

ราย

500.0000

สป.กษ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร

30

ร้อยละ

700.0000

สป.กษ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้
กู้ยืมและลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้
ยากจน และการบารุงรักษาระบบ
ประจาปี

1

โครงการ

1.3000

สป.กษ.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

87
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
งบประมาณ
(ล้านบาท) หน่วยงาน
จานวน หน่วยนับ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ (X)
5,927.8624
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุน
6000
ราย
40.0000 ส.ป.ก.
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อ
1
สถาบัน
พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1,100

แห่ง

37.5122

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรให้เป็นกลไกพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

40

ร้อยละ

5.4000

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการแก้ไขปัญหาการดาเนินคดี
สถาบันเกษตรกรที่ผิดนัดชาระหนี้กับ
กองทุน

50

ร้อยละ

0.2960

กสส.

ด้าน 4 การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

(16)
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุ่มประชากรรายได้
ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

1
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย
1) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร
2) การบริหารจัดการน้าภาคเกษตรอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ภายในปี 2570)
1) ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จานวน 294,000 ไร่
2.1) ปริมาตรเก็บกักน้าเพิ่มขึ้น จานวน 379 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.2) พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย จานวน 2,263,418 ไร่
2.3) พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการ จานวน 27.51 ล้านไร่
2.4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จานวน 475,762 ไร่
2.5) ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมเชิงนิเวศ

1

เป้าหมายปี 2566
จานวน
หน่วยนับ

โครงการ ขยายฝูงพ่อแม่แพะ
พันธุ์ "แดงสุราษฎร์” ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ

20

ราย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
214,132.6481
1.6102

โครงการพัฒนาบุชเชอร์มือ
อาชีพ (Thai Master
Butcher) เพื่อการตัดแต่ง
ซากและบริหารจัดการชิ้นส่วน
โคขุน

40

ราย

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ สาหรับศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

20

โครงการพัฒนาบุชเชอร์มือ
อาชีพ (Thai Master
Butcher) ในพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อการตัดแต่งซากและ
บริหารจัดการชิ้นส่วนโคขุน

โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
แผนแม่บทฯ (Y)
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ประเด็น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
แผนย่อย
ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

1.3467

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

ราย

1.2540

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

40

ราย

6.7340

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน้านมแพะและน้านมโค
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลาง

20 /
2

ราย /
ผลิตภัณฑ์

3.2170

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

โครงการศูนย์เครือข่ายการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ประจาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค
กลาง

40 /
20

ราย /
แห่ง

13.7380

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

โครงการการพัฒนาบุชเชอร์
มืออาชีพ (Thai Master
Butcher) ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก เพื่อการตัดแต่ง
ซากและบริหารจัดการชิ้นส่วน
โคขุน

20

ราย

3.6300

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

โครงการวางผังชุมชนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

ด้าน 2 การสร้าง
(06) พื้นที่และ 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ความสามารถในการ เมืองน่าอยูอ่ ัฉ อัจฉริยะ
แข่งขัน
ริยะ

55.2270

สวพส.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

1. การสร้างการเติบโตอย่าง 180101 การบริโภคและการผลิต
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี ของประเทศ
เขียว
มีความยัง่ ยืนสูงขึ้น

รูปแบบ

410.3500

กป.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

1. การสร้างการเติบโตอย่าง 180201 ความสมบูรณ์ของระบบ
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี นิเวศทาง
เขียว
ทะเลเพิ่มขึ้น

5

ลา

37.9000

กป.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

2. การสร้างการเติบโตอย่าง 180201 ความสมบูรณ์ของระบบ
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
นิเวศทาง
ภาคทะเล
ทะเลเพิ่มขึ้น

โครงการบริหารจัดการประมง
ในน่านน้า

75

ลา

1,010.9500

กป.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

2. การสร้างการเติบโตอย่าง 180201 ความสมบูรณ์ของระบบ
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
นิเวศทาง
ภาคทะเล
ทะเลเพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

123.10

ล้านตัว

39.9000

กป.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

2. การสร้างการเติบโตอย่าง 180201 ความสมบูรณ์ของระบบ
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
นิเวศทาง
ภาคทะเล
ทะเลเพิ่มขึ้น

7

แห่ง

25.3000

ส.ป.ก.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

3. การสร้างการเติบโตอย่าง 180301 การปล่อยก๊าซเรือน
ยัง่ ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ กระจกของประเทศไทยลดลง
สภาพภูมิอากาศ

1,440

ราย

9.7300

ส.ป.ก.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

3. การสร้างการเติบโตอย่าง 180301 การปล่อยก๊าซเรือน
ยัง่ ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ กระจกของประเทศไทยลดลง
สภาพภูมิอากาศ

60,000

ไร่

37.4500

พด.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

4. การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

180402 คุณภาพอากาศ
เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

ไร่
(ราย)

97.1040

กสก.

ด้าน 5 การสร้างการ (18) การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
ยัง่ ยืน
สิ่งแวดล้อม

4. การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

180402 คุณภาพอากาศ
เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

46,214.6670

ชป.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาการจัดการน้า 190102 ระดับการรับมือกับ
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม พิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
BCG Model

3. การสร้างการเติบโตอย่าง โครงการบริหารจัดการ
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ประมงนอกน่านน้า
ภาคทะเล

4. การสร้างการเติบโตอย่าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ยัง่ ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ พื้นฐานด้านพลังงานในเขต
สภาพภูมิอากาศ
ปฏิรูปที่ดิน (ระบบสูบน้าด้วย
ระบบโซล่าเซลล์)
โครงการเฝ้าระวังการเผาซาก
พืช วัสดุพืชและเศษวัสดุทาง
การเกษตรในพื้นที่เกษตรเขต
ปฏิรูปที่ดิน
5. การจัดการมลพิษที่มี
โครงการส่งเสริมการไถกลบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

6. การพัฒนาการจัดการน้า โครงการป้องกันและบรรเทา
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม ภัยจากน้า
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ

100

แห่ง

10,000
10

ไร่
ร้อยละ

3

งบประมาณ
(ล้านบาท)
214,132.6481
1.0000

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
แผนแม่บทฯ (Y)
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ประเด็น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
แผนย่อย
ส.ป.ก.

2. การสร้างการเติบโตอย่าง โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี และแก้ไขปัญหา
เขียว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน

1

เป้าหมายปี 2566
จานวน
หน่วยนับ

294,000
(22,260)

2,263,400

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ไร่

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ

90
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนวทางการพัฒนา

โครงการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และฟื้นฟู
พื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า

10

แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
214,132.6481
608.0052

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บรรเทาสาธารณภัยในเขต
ปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน้า

300

แห่ง

โครงการแก้ปัญหาปศุสัตว์ที่
ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้าวิกฤติ
อย่างยัง่ ยืน

100 /
1,120

แห่ง /
ตัวอย่าง

1,600

ผลผลิตการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการฝนหลวงและ
บริการด้านการบิน
(3 กิจกรรม)

โครงการการพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ
กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร

โครงการ (X)

7. การเพิ่มผลิตภาพของน้า โครงการดัดแปรสภาพอากาศ
ทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง - กิจกรรมการปฏิบัติการฝน
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง หลวง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

1

เป้าหมายปี 2566
จานวน
หน่วยนับ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
แผนแม่บทฯ (Y)
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ประเด็น
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
แผนย่อย
พด.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

1. การพัฒนาการจัดการน้า 190102 ระดับการรับมือกับ
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม พิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ

16.5000

ส.ป.ก.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

1. การพัฒนาการจัดการน้า 190101 ความมั่นคงด้านน้าของ
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม ประเทศเพิ่มขึ้น
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ

4.5776

ปศ.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

1. การพัฒนาการจัดการน้า 190101 ความมั่นคงด้านน้าของ
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม ประเทศเพิ่มขึ้น
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ

ล้าน ลบ.ม.

808.2608

ฝล.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

2. การเพิ่มผลิตภาพของน้า 190202 ระดับความมั่นคงด้าน
ทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง น้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

-

-

2,957.4785

ฝล.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

2. การเพิ่มผลิตภาพของน้า 190202 ระดับความมั่นคงด้าน
ทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง น้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

-

-

5.0000

ฝล.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

2. การเพิ่มผลิตภาพของน้า 190202 ระดับความมั่นคงด้าน
ทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง น้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

ชป.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

2. การเพิ่มผลิตภาพของน้า 190202 ระดับความมั่นคงด้าน
ทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง น้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

ส.ป.ก.

ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

(19) การ
บริหาร
จัดการน้าทั้ง
ระบบ

2. การเพิ่มผลิตภาพของน้า 190202 ระดับความมั่นคงด้าน
ทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง น้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

โครงการบริหารจัดการน้า
พัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

475,762

ไร่

161,515.9356

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้า

92

แห่ง

245.7825

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

92
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลสารสนเทศภาคเกษตรไปใช้ประโยชน์

1) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อนร้อยละ 90

2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

2) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 3

3) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

3) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100

4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

4) ร้อยละของจานวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 70

5) งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนาไปใช้ประโยชน์

5) สัดส่วนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มีการนาไปใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาบริการ
ประชาชน

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

22,893.9291
1.5000

สวก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย
การเกษตรของประเทศ

52

หน่วยงาน
(สะสม)

โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรกรมการข้าว
(3 กิจกรรม)

400
100
1

ราย
ราย
แผนงาน

1,407.92

กข.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

77

จังหวัด

91.4800

กป.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบบูรณา
การข้อมูลกับ
กระทรวงมหาดไทย

1

ระบบ

4.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

ระบบ

1.5000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบดิจิทัล

9

ระบบ

37.7147

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการศูนย์บริการ
ประชาชนแบบ One Stop
Service

72

จังหวัด

77.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

โครงการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
ในการบริการเกษตรกรและ
ประชาชน

2

ระบบ

0.2050

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ดิจิทัลของกรมประมง 1

1

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

93
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

2. การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการจัดทาระบบรายงาน
และจัดเก็บข้อมูลปัจจัย ราคา
และสถานการณ์สนิ ค้าเกษตร
เพื่อการตัดสินใจและบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร

1

ระบบ

โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ฟาร์มดี

1

โครงการพัฒนาระบบตลาด
ยางพาราให้เป็น Digital
Platform (Thai Rubber
Trade)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

22,893.9291
7.0000

สศก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

แอพพลิเคชั่น

3.0000

สศก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา 200101 งานบริการภาครัฐที่
บริการประชาชน ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

100

ร้อยละการ
ดาเนินงานแล้ว
เสร็จ

30.0000

กยท.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบ One
Stop Service (OSS) ผ่าน
ระบบโมบายแพลตฟอร์ม
(Mobile Platform) สาหรับ
ศูนย์รวมการบริการ

100

ร้อยละการ
ดาเนินงานแล้ว
เสร็จ

15.0000

กยท.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information
Security )

100

ร้อยละการ
ดาเนินงานแล้ว
เสร็จ

3.8740

กยท.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
และการแพลตฟอร์มข้าว
อัจฉริยะ

1

ระบบ

50.0000

กข.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข้าวอัจฉริยะ

1

ระบบ

18.0000

กข.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

46.7000

พกฉ.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทะเบียน
บัญชีข้อมูลกลางด้าน
การเกษตรของ สป.กษ.
(Data Catalog)

1

ระบบ

5.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลกลางของ สป.กษ.
(Enterprise Database
Center)

1

ระบบ

8.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

94
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูง (Control
Tower)

1

ระบบ

กิจกรรมการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)
แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

94.9600 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

22,893.9291
2.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
พื้นฐานด้านการเกษตรระดับ
จังหวัด

1

ระบบ

1.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการจัดทาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลกฎหมายเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลกฎหมายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อการ
เผยแพร่กฎหมาย

30

ร้อยละ

0.4500 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
แผนงานและงบประมาณของ
สป.กษ. ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล

1

ระบบ

2.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบการ
รายงาน ข้อมูลการดาเนินงาน
โครงการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค

1

ระบบ

0.7000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการจัดทา ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา

80

ร้อยละ

2.9000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

การพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

1

ระบบ

6.2000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านตามนโยบายสาคัญ

90

ร้อยละ

21.2100 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กษ.

90

ร้อยละ

3.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

95
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการเกษตร

90

ร้อยละ

กิจกรรมการบูรณาการงานใน
ส่วนภูมิภาค

90

ร้อยละ

โครงการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัล

6

โครงการ

2.7000

กป.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้าน
ดิจิทัล

1

ระบบ

15.6900

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
และความร่วมมือทางการ
ประมงในต่างประเทศ

60

ครั้ง

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ

2,455

โครงการระบบศูนย์ข้อมูล
ภาคสหกรณ์ไทย (Center of
Thai cooperative
information)

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

กป.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

107.5200

กป.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ราย

895.4782

ตส.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1

ระบบ

2.0572

ตส.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ
4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ ส.ป.ก.

1

แผน

0.9100

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) ของ
ส.ป.ก.

1

เรื่อง

0.0114

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการด้านการนา
นวัตกรรมและงานบริการ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์กรสู่
การเป็นองค์การดิจิทัล

4

ระบบ

25.5500

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บ ประมวลผล และ
วิเคราะห์ และออกรายงาน
การผลิตสินค้าเกษตร
(OAE_SPAP)

1

ระบบ

9.2000

สศก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

22,893.9291
599.9500 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ
130.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

96
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

จานวน

หน่วยนับ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะและสมรรถนะที่ใช้ใน
การปฏิบัตงิ าน

15

กิจกรรม

22,893.9291
3.0000

สศก.

โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล

4

กิจกรรม

0.5000

โครงการส่งเสริม พัฒนา
บุคลากรให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี

3

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบราชการ
ของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรไปสู่ระบบราชการ
4.0

2/1

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การปฏิรูปที่ดนิ และสร้างการ
รับรู้งานนโยบายและ
งบประมาณฯ

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

สศก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

0.0800

สศก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ครั้ง/
กิจกรรม

0.4981

สศก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1

ฉบับ

2.1145

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการด้านการบูรณาการ
เชื่อมโยงและบริหารจัดการ
ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล

1

ระบบ

5.0000

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการด้านการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
การเป็นองค์การดิจิทัล

5

ระบบ

1.3300

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสร้างการรับรู้ผา่ นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการ
ดาเนินงานการปฏิรูปที่ดนิ ของ
ส.ป.ก.

60

ชิ้นงาน

0.5000

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (individual
Development Plan: IDP)

1,455

ราย

0.4120

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการพัฒนาบุคลากร
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

2,000

ราย

29.2839

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

3,305

อัตรา

1,275.5005

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

โครงการ (X)

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน

พด.

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

(20) การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

97
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

3. การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล
กรมพัฒนาที่ดนิ เข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0

9

ระบบ

22,893.9291
140.2181

การบริหารจัดการและการ
พัฒนาองค์กร

92

ร้อยละ

139.0139

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

299

คน

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ

4

เรื่อง

0.1600

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ สู่ระบบ
ราชการ 4.0

6

ครั้ง

รายการบุคลากรภาครัฐ

18,512

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

โครงการ (X)

แผนแม่บทฯ (Y)
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

พด.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

สวพส.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

109.7022 มกอช. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

0.9840

กสส.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

อัตรา

5,996.1312

ชป.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

-

-

290.6251

มม.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

รายการค่าใช้จ่าบบุคลากร
ภาครัฐฯ

-

-

2,390.7223

กป.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

1,910

อัตรา

โครงการทบทวนสมรรถนะ
Smart Officer

1

โครงการ

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

785.3800 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภารัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

0.3000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภารัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

98
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

800

คน

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

-

-

303.1470

ฝล.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภารัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

กิจกรรมการบริหารจัดการ
การปฏิบัตกิ ารฝนหลวงและ
บริการด้านการบิน

-

-

303.1470

ฝล.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภารัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

-

-

2,328.5216

วก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภารัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐฯ

-

-

3,701.7568

ปศ.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภาครัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและ
เป็นมืออาชีพ

200

คน

0.2000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (21) การต่อต้านการ
1. การป้องกัน
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤิตกรรมซื่อสัตย์

กิจกรรมบูรณาการทางาน
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง

4

ครั้ง

0.1000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (21) การต่อต้านการ
1. การป้องกัน
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤิตกรรมซื่อสัตย์

โครงการพัฒนาช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ (MOAC Contact
Center) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

2

กิจกรรม

0.1000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (21) การต่อต้านการ
1. การป้องกัน
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤิตกรรมซื่อสัตย์

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

4

ครั้ง

0.1000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (21) การต่อต้านการ
1. การป้องกัน
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤิตกรรมซื่อสัตย์

4. การป้องกันการทุจริต กิจกรรมให้ความรู้และ
และประพฤติมิชอบ
แนวทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

22,893.9291
4.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (20) การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

5. การสร้างและ 200501 บุคลากรภาครัฐยึด
พัฒนาบุคลากร ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ภารัฐ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

99
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

5. การพัฒนากฎหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการจัดทามาตรการหรือ
แนวทางให้การส่งเสริมการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

50

ราย

22,893.9291
0.0100

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (21) การต่อต้านการ
1. การป้องกัน
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤิตกรรมซื่อสัตย์

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องวินัย
ทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (สัญจร)

250

ราย

0.0240

ส.ป.ก.

ด้าน 6 การปรับสมดุล (21) การต่อต้านการ
1. การป้องกัน
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤิตกรรมซื่อสัตย์

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการสื่อสารและ
การรับรู้ของประชาชนต่อ
การดาเนินงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

2

ครั้ง

0.5400 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับสมดุล (22) กฎหมายและ
และพัฒนาระบบการ กระบวนการยุตธิ รรม
บริหารจัดการภาครัฐ

อนุมัตทิ ุน
100 %

ร้อยละ

500.0000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการผลักดันการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ/นโยบาย

80

โครงการ

20.0000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการผลักดันผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

48

โครงการ

3.0000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการคุ้มครองและบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา

90

โครงการ

0.3000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัยระดับนานาชาติ

18

ทุน

13.0000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

6. การวิจัยและพัฒนา โครงการการสนับสนุนทุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการวิจัยภายใต้แผนด้าน
การเกษตร
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (ววน.)

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนย่อย

1. การพัฒนา
กฎหมาย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

220101 กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐฯ

100
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป้าหมายปี 2566
แนวทางการพัฒนา

1

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
งบประมาณ
(ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)

จานวน

หน่วยนับ

โครงการทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัย ภายในประเทศ

110

ทุน

22,893.9291
20.0000

สวก.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการประมง

100

เรื่อง

100.0000

กป.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230101 ภาคอุตสาหกรรมการ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ผลิตและบริการ สร้าง
ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนบน
พื้นที่สงู

60

ร้อยละ

68.8000

สวพส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230201 คุณภาพชีวติ ศักยภาพ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ด้านเศรษฐกิจ ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม

14

เรื่อง

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านปศุสตั ว์

-

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสี
เขียวด้านหม่อนไหม (เสนอ
ของบประมาณผ่าน สกสว.)

โครงการ (X)

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

0.7400

ส.ป.ก.

-

200.9868

ปศ.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230301 การประยุกต์ใช้ความรู้
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

50

ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่ถูก
นาไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

24.3500

มม.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230301 การประยุกต์ใช้ความรู้
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้สนิ ค้าข้าว

2

พันธุ์

42.1700

กข.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230501 จานวนโครงสร้าง
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม พื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว

12

แผนงานวิจัย

356.0961

กข.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230501 จานวนโครงสร้าง
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม พื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

โครงการสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ด้าน 6 การปรับสมดุล (23) การวิจัยและพัฒนา 1. การวิจัยและ 230301 การประยุกต์ใช้ความรู้
และพัฒนาระบบการ นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

0 2579 2593
plan12moac@gmail.com

