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โครงสรำ้งงบประมำณรำยจำ่ย ปี 2565

จ  ำแนกตำมรำยจำ่ยลงทุน-รำยจำ่ยประจ  ำ

รำยจำ่ยลงทุน

76,692.8357 ลำ้นบำท

(69.15%)

รำยจำ่ยประจ  ำ

34,209.7324 ลำ้นบำท

(30.85%)

ค่ำใชจ้ำ่ยบุคลำกรภำครฐั

24,572.0510 ลำ้นบำท

(22.16%)

งบประมำณกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

110,902.5681 ลำ้นบำท

1



โครงสรำ้งงบประมำณรำยจำ่ย ปี 2565

จ  ำแนกตำมงบรำยจำ่ย

1

งบลงทุน

75,541.7976 ลำ้นบำท

(68.12%)

งบเงินอุดหนุน

1,547.0102 ลำ้นบำท

(1.39%) งบรำยจำ่ยอ่ืน

1,572.6026 ลำ้นบำท

(1.42%)

งบบุคลำกร

23,753.8811 ลำ้นบำท

(21.42%)

งบด ำเนินงำน

8,487.2766 ลำ้นบำท

(7.65%)

งบประมำณกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

110,902.5681 ลำ้นบำท

2



โครงสรำ้งงบประมำณรำยจำ่ย ปี 2565

จ  ำแนกตำมยุทธศำสตรช์ำติ

ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณ ปี 2565

ไดน้ ำยุทธศำสตรช์ำตแิละแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ

มำก ำหนดเป็นกรอบโครงสรำ้งยุทธศำสตรฯ์ 6 ยุทธศำสตร์

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เก่ียวขอ้ง 5 ยุทธศำสตร”์

ยุทธศำสตรท์ี่ 1

ดำ้นควำมมัน่คง

257.5683 ลำ้นบำท

(0.23%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 2

ดำ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนั

28,529.9676 ลำ้นบำท

(25.73%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 3

ดำ้นกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม

2,046.9633 ลำ้นบำท

(1.85%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 5

ดำ้นกำรสรำ้งกำรเตบิโต

บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

80,058.0689 ลำ้นบำท

(72.19%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 6

กำรปรบัสมดุลและพฒันำ

ระบบกำรบรหิำรจดักำร

ภำครฐั

10.0000 ลำ้นบำท

(0.01%)
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บุคลำกร 

1,092.1844 ลำ้นบำท

(27.66 %)

5 ล ำดบัหน่วยงำน ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีไดร้บังบประมำณสูงสุด

บุคลำกร 

5,931.0889 ลำ้นบำท

(7.69 %)

กรมชลประทำน

77,143.4339 ลำ้นบำท

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

71,212.3450 ลำ้นบำท

(92.31 %)

กรมปศุสตัว์

5,179.3101 ลำ้นบำท

กรมสง่เสรมิกำรเกษตร

4,979.3365 ลำ้นบำท

กรมพฒันำที่ดิน

3,948.5244 ลำ้นบำท

กรมประมง

3,451.4268 ลำ้นบำท

บุคลำกร 

3,432.3912 ลำ้นบำท

(66.27 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

1,746.9189 ลำ้นบำท

(33.73 %)

บุคลำกร 

3,568.7465 ลำ้นบำท

(71.67 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

1,410.5900 ลำ้นบำท

(28.33 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

2,856.3400 ลำ้นบำท

(72.34 %)

บุคลำกร 

2,267.8783 ลำ้นบำท

(65.97 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

1,174.5485 ลำ้นบำท

(34.03 %)
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1.2 กรมกำรขำ้ว

1.3 กรมชลประทำน

1.4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

1.5 กรมประมง

1.6 กรมปศุสตัว์

1.7 กรมพฒันำที่ดิน

1.8 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

1.9 กรมวิชำกำรเกษตร

1.10 กรมสง่เสริมกำรเกษตร

1.11 กรมสง่เสริมสหกรณ์

1. ส่วนรำชกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.12 กรมหม่อนไหม

1.13 ส ำนกังำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หน่วยงำน

2,501.2150 2,037.8860

74,106.9786 77,143.4339

1,300.8563 1,217.6666

3,986.1919 3,451.4268

5,840.7036 5,179.3101

4,489.6031 3,948.5244

1,945.0389 1,910.8154

3,335.3707 3,072.0969

5,537.8962 4,979.3365

2,917.3461 2,591.8960

110,731.0865 109,852.6187

111,832.5171 110,902.5681

566.9733 505.7827

1,434.8675 1,335.1705

2564 2565

1.15 ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

1.16 สถำบนัวิจยัและพฒันำพื้ นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน)

1.17 ส ำนกังำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจำ้อยูห่วั (องคก์ำรมหำชน) 

624.0263 601.8887

443.9229 429.2904

244.4388 138.9205

1.14 ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ 239.6144 223.4699

งบประมำณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2564 – 2565 (จ  ำแนกตำมหน่วยงำน)

1

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,216.0429 1,085.7034
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงำน 2564 2565

งบประมำณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2564 – 2565 (จ  ำแนกตำมหน่วยงำน)

1

111,832.5171 110,902.5681

2. รฐัวิสำหกิจ

2.1 กำรยำงแห่งประเทศไทย

2.2 องคก์ำรตลำดเพ่ือเกษตรกร

3. กองทุน 

3.1 กองทุนจดัรูปที่ดิน

116.4306 84.9494

93.9722 62.4910

22.4584 22.4584

985.0000 965.0000

935.0000 935.0000 

3.2 กองทุนปรบัโครงสรำ้งกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่ม    

ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของประเทศ (FTA)
50.0000 30.0000 
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1

ประชำชนไดอ้ะไรจำกงบประมำณ ปี 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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1

ความม่ันคง

ควำมมัน่คง

งบประมำณ 257.5683 ลำ้นบำท

 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์                  
ด้านการประมง โดย

- ตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 90 ครั้ง

- ออกหนังสือคนประจ าเรือ 40,000 ราย

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดย
- ควบคุมตรวจสอบและรายงานผลการเข้า-ออกเรือประมง
พาณิชย์ 172,000 คร้ัง

- ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจากเรือประมงต่างประเทศ 
36,650 คร้ัง 

- ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงในทะเล 1,560 คร้ัง

 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
- พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 12,040 ราย
- ส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมืองและเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต
ข้าวในพ้ืนที่เหมาะสม 3,396 ตัน

- จัดท าระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าโดยการปรับรูปแปลงนา 3,303 ไร่
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1

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กำรเกษตร

งบประมำณ  28,515.2755 ลำ้นบำท

เกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น
 ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินคา้เกษตรอัตลกัษณ์

เฉพาะถิ่น อาทิ ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง และหม่อนไหม                     
แก่เกษตรกร 36,270 ราย

เกษตรปลอดภัย
 ตรวจรับรองแหล่งผลิต พืช ข้าว ปศุสัตว์ ประมง 164,357 แห่ง
 พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP 

15,000 ราย 
 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 875,872 ไร่

เกษตรทฤษฎีใหม่ 61,927 ราย , เกษตรผสมผสาน 1,117 ราย 5,585 ไร่
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 600,000 ไร่

เกษตรชีวภาพ
 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพร ให้เกษตรกร 1,110 ราย
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ แก่เกษตรกร 

600 ราย
 พัฒนา ปรับปรุง และกระจายพันธุ์สัตว์น้ า ศึกษาวิเคราะห์          

เชิงเศรษฐกิจของการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้             
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และพลังงานทางเลือก
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1

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เกษตรแปรรูป

 พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 80 แห่ง ด้วยการให้ความรู้ การชะลอผลผลิตออกสู่
ตลาดในช่วงต้นฤดูกาล

 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
1 ผลิตภัณฑ์

ระบบนิเวศการเกษตร

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและแหล่งน้ าในไร่นา 38,000 บ่อ
 ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน 789,745 ไร่
 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม Agri-Map

71,735 ไร่ 
 ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านพืช ข้าว หม่อนไหม 

ประมง ปศุสัตว์ 2,885 แปลง    
 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร โดย พัฒนาสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง ตรวจสอบบัญชี /พัฒนา
มาตรฐาน / พัฒนาศักยภาพแก่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
11,800 แห่ง

10

เกษตรอัจฉริยะ

 สร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร อัจฉริยะ
ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร                      
แก่เกษตรกร 12,775 ราย



1

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกระดับมาตรฐาน พัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีการบริการจัดการทีด่ี           
77 แห่ง

กำรท่องเท่ียว

งบประมำณ  3.3378 ลำ้นบำท

11

ผูป้ระกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม

งบประมำณ 11.3543 ลำ้นบำท

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานการผลิต และเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค 154 แห่ง

 พัฒนาศักยภาพการจัดท าบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน
ให้เหมาะสมกับกิจการของวิสาหกิจชุมชน และท้องถิ่นนั้น ๆ       
200 แห่ง



1

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

พลงัทำงสงัคม

งบประมำณ 1,265.4033 ลำ้นบำท

การเสริมสร้างทุนทางสังคม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เกษตรกร 128,560 ราย

 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 
81,900 ราย

 เสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือน ด้วยการ
อบรมสอนแนะการจัดท าบัญชีครัวเรือน แก่
เกษตรกร 32,500 ราย

การรองรับสังคมสูงวัยเชงิรกุ
 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรใน

ครัวเรือนเกษตรสูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย
1,155 ราย
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เศรษฐกิจฐำนรำก

งบประมำณ 781.5600 ลำ้นบำท

การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้             
น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 850 ราย 

 ด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
18,650 ราย

 ติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 539 กลุ่ม
 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

358,036 ราย
 บริหารจัดการที่ดินท ากิน  แก่เกษตรกรรายย่อยและ

ผู้ด้อยโอกาส โดยสอบสวนสิทธิการถือครองและท าประโยชน์
ในที่ดินเกษตรกร 23,500 ราย

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของ
เกษตรกร 4,000 ราย
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การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมี  
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร โดยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร 17,640 ราย

 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 9 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ  39,421 ไร่

กำรเติบโตอยำ่งยัง่ยนื

งบประมำณ 30.8196 ลำ้นบำท

กำรบริหำรจดักำรน ้ำทั้งระบบ

งบประมำณ 80,027.2493 ลำ้นบำท

เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัดร รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าอย่างทัดเทียมกับระดับสากล

 ก่อสร้างโครงการชลประทาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 162,400 ไร่
 บริหารจัดการพ้ืนที่ชลประทานเดิม 27.47 ล้านไร่

 ปฏิบัติการฝนหลวง : ท าให้ฝนตกในพื้นที่การเกษตร 1,100 ล้านลบ.ม.
เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และเติมน้ าต้นทุน            
ในเขื่อน/อ่างเก็บน้ า 500 ล้านลบ.ม.

 จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 26,235 ไร่

 จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 62,756 ไร่
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครฐั

งบประมำณ 10.0000 ลำ้นบำท

การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ
พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง

ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวง เพื่อน ามาวิเคราะห์ประกอบการวางแผน
ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กองนโยบำยและแผนพฒันำกำรเกษตร

โทร 02 940 7253

https://www.oae.go.th


