


แผนปฏบิัติราชการประจำปี 2565 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

พฤศจิกายน 2563



คำนำ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและ
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการเสนอแผนปฏิบัติราชการกระทรวงประจำปีให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบ เพ่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ และขั้นตอนงบประมาณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ โดยพิจารณาความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปไดด้ังนี้  
1. วิสัยทัศน์ คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 
2. เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565  
3. ตัวช้ีวัด คือ  

3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 
3.2 ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2 
3.3 เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  
3.4 พ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ 

4. กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 24 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา  
1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรสูงวัย 
4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน 
5) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริหารจัดการหนี้สิน 
6) สร้างกลไกคุ้มครองการทำเกษตรกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3) เพ่ิมมูลค่าการผลิตภาคเกษตร 
4) ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model 
5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับภาคเกษตร สอดรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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2) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปสู่การผลิต
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ 
(Precision Agriculture) 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 
2) การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร 
3) การจัดการพ้ืนที่เกษตร ประมง และปศุสัตว์เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำประมงอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
6) ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  
1) การพัฒนากลไกการดำเนินงานของภาครัฐ 
2) การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 
3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ 
4) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แผนระดับท่ี 1 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. แผนระดับท่ี 2 
 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ในลักษณะที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติภายในปี 2580 โดยแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด 23 ฉบับ มีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 19 ฉบับ ได้แก่ (01) 
ความมั่นคง (02) การต่างประเทศ (03) การเกษตร (หลัก) (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (05) 
การท่องเที่ยว (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (08) 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (11) ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23)  การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม รวมถึงแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ.2564-2565  
 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที ่บัญญัติไว ้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส  
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อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่
สำคัญ โดยสรุปใน 6 มิติ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างสังคมและ
ชุมชนที่เข้มแข็ง การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศมีจำนวน 13 ฉบับ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ฉบับ 
ได้แก่ (2) การบริหาร ราชการแผ่นดิน (3) กฎหมาย (5) เศรษฐกิจ (หลัก) (6) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (7) สาธารณสุข  
 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาใน
ทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้านมีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิ เวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่ง ต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ ซึ่ง เป็นเงื่อนไข
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของ
ชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม (3) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (หลัก) (4) ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนหลักของชาติ          
ที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความ
มั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

1) นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย มีความเกี ่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 นโยบาย ได้แก่ (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ (3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(6) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
(9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต (10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (11) รักษา
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ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
และ (16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน มีความเกี ่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 แผน ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (3) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
(13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล (15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (16) การรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (18) การรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ำ และ (19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.5 นโยบายรัฐบาล 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื ่อวันที ่ 25 กรกฎาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร 
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง 
และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก  12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
โดยมีนโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

1) นโยบายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายหล ักท ี ่  1 การปกป้องและเช ิดช ูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม  

2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และ
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย 
3. แผนระดับที่ 3 

3.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อน
ภาคการเกษตร ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบโดยก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดเล็กและแก้มลิง แผนการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูแล้ง ปฏิบัติการฝน
หลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืช ป่าไม้ และเพิ่มน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ การบริหารจัดการน้ำในช่วง
ฤดูแล้ง ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (2) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริม
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เกษตรยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย มาตรการลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช 
ด้านควบคุมพืช ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินมาตรการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานเกษตร (3) 
ใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด โดยขยายช่องทางตลาดเกษตรกร/
จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม สร้างตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับเอกชนผู้ให้บริการตลาดออนไลน์รายใหญ่ พัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร (4) ลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) เพ่ือ
เป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยใช้เอง (ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตรงตามความต้องการของตลาดและสอดคล้อง
ตามสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน 
(5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน โดยการแก้ไขปัญหา IUU จัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ การส่งเสริม
อาชีพและการจัดหาตลาด การขึ้นทะเบียนประมง การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (6) การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยการจ้างงานของกรมชลประทานในหน้าแล้ง การจัดที่ดินทำกิน (ส.ป.ก.) 
ให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาด (โค/กระบือ/แพะ) การควบคุมและ
ป้องกันโรคสัตว์ (7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data) และ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร โดยจัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agri-Technology and Innovation Center: AIC) ตรวจสอบศักยภาพพื้นที่โดยใช้ Agri-Map เพ่ือ
จัดทำ Zoning และ (8)  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 3.2 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ 
ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ 
1. ภาพรวม 

1.1 วิสัยทัศน์ คือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 
1.2 พันธกิจ 

1.2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
1.2.2 พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
1.2.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ 
1.2.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
1.3 เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย 

1.3.1 เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ  
1.3.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร  
1.3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร  
1.3.4 การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3.5 การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.4 เป้าหมาย  
1.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
1.4.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
1.4.3 รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง 
1.4.4 ความมั่นคงด้านน้ำทางการเกษตรของประเทศเพ่ิมข้ึน 

1.5 ตัวช้ีวัด 
1.5.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 
1.5.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 
1.5.3 เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  
1.5.4 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ 

1.6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1. เป้าหมาย 
1) เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2) การทำประมงของไทยเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศว่าการทำ

ประมงของไทยไม่ได้มาจาก IUU 
3) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งเพ่ิมข้ึน 
4) ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดทำและขยายผลโครงการในพระราชดำริ 
5) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
6) การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
7) เตรียมพร้อมประชากรสูงวัยในภาคเกษตรเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
8) อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรภาคเกษตรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 
9) เกษตรกรได้รับการคุ้มครองการทำเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 

2. ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)  
2) จำนวนแรงงานผิดกฎหมายได้รับการแก้ไข (ร้อยละ) /การตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงให้

เป็นไปตามมาตรฐาน (ครั้ง) 
3) จำนวนตำบลที่มีวิสาหกิจการเกษตรที่นำผลผลิตจากธรรมชาติ (พืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และอ่ืน ๆ) มาสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 
4) จำนวนประชาชนที่น้อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ (ราย) / จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน (ราย) / จำนวนโครงการและพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (โครงการ) 
5) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีความเข้มแข็ง ในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) (1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ   
1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 90 และ (2) วิสาหกิจชุมชน มีผลการประเมินศักยภาพในระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

6) อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งสถาบันเกษตรกร (เฉลี่ยร้อยละ)  
7) สัดส่วนประชากรภาคเกษตร อายุ 25- 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 

สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

8) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
9) จำนวนเกษตรกรที่ทำประกันภัยพืชผลและทำเกษตรพันธสัญญา 

3. แนวทางการพัฒนา 
 1) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม  
 - ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่  ต้นน้ำ-กลางน้ำ-
ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
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 - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข รวมทั้งให้มี    
การบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
 - แก้ไขปัญหาความมั ่นคงเฉพาะกรณี มุ ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการประสานงาน ติดตาม 
ประเมินผล และสั ่งการในการแก้ไขปัญหาความมั ่นคงที ่อาจเกิดขึ ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ ่งมี
ความสำคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามท่ี
ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทำประมง    
ผิดกฎหมาย 
 - การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่
เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึง      
การผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่  
 - เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา       
ขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 - พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคง     
ในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล       
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 - เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้
มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั ้งแต่ 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ 
เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำ      
การพัฒนาในท้องถิ ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่มาจากทุกวัย และสนับสนุน         
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
 - เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ทั ้ง ทางด้านเทคโนโลยี  การจัดการ               
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็ นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จัดการ
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
ของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
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การเกษตรต่าง ๆ เพื ่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป ็นเกษตรกรอัจฉร ิยะที ่มี                    
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 - สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตรของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่อง
ของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน และเสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ     
มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 
 - ยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farming ด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Applications 
รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการวางแผน  
การผลิต Precision Farming และการตลาด  
 - ขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 แห่งในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ในระดับตำบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน  
 - จัดต ั ้ง Centre of Excellence สำหรับภาคเกษตรร ่วมกับมหาว ิทยาล ัยในพื ้นที ่ท ั ่วประเทศ             
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรที่นำไปใช้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนได้ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช   
การพัฒนาดิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
ด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกใน
การดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง  
 - สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ   
 - สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน  โดยสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของ
เกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง  
 - ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 
เพื ่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือ
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กิจการเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่สมาชิก   
รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์และ
ช่องทางตลาดอื่น ๆ 
 - เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้
มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั ้งแต่ 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตําบล 
อำเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ 
เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำ      
การพัฒนาในท้องถิ ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่มาจากทุกวัย และสนับสนุน         
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง  
 - เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน      
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
 - ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ    
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิม
และบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้ความรู้    
ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล  
 - อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการทำ
ธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร 
 - วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน 
รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ       
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ  
 - พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม รวมถึง
การวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 
 - ส่งเสริมให้มนีวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
 - พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
มาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์  
เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ  
 - พัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจชุมชน
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การรวมกลุ่ม การสร้าง        
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e-Commerce Platform และการสร้างกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจากมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชน  
 - ส่งเสริมการรวมกลุ ่มและสร้างเครือข่ายของผู ้ประกอบการทั ้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง 
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก      
ที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ       
ในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้
ดียิ่งขึ้น 
 3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเกษตรกรสูงวัย  
 - เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื ่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้าง         
ความตระหนักและการเตรียมการเมื ่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้ที ่จะเป็นผู ้สูงอายุในอนาคตได้มี            
การเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีกำลัง มีแรง 
มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
 - เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญา
ที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุข          
ในการดำเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรง
พลังในการช่วยขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 
 - ส่งเสริมการลงทุนเครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายย่อย  
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน และจัดเก็บผลผลิตได้  
 4) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการที่ดิน  
 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
ด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจ     
ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกใน
การดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 
 - เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  การจัดการ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ     
มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการ
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน 
ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่าน
การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู ้และวินัยทางการเงิน         
การจัดทำบัญชีครัวเรือน นำไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหา
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หนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน และปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้เพื่อป้องกันหนี้เสีย   
ที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 
 -  พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีค วามครอบคลุม      
ทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้เป็นข้อมูลสาธารณะ   
ที ่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้ พัฒนากลไกเพื ่อทำหน้าที ่รับฝากที่ดินจากเอกชนและนำมาหมุนเวียน         
สร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่
ป่าเสื่อมโทรม และท่ีสาธารณะ เพ่ือให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น  
 - ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 
เพื ่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือ
กิจการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่สมาชิก    
รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์และ
ช่องทางตลาดอื่น ๆ 
 - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื ่อการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ ่นระหว่างรัฐกับประชาชนในท้องถิ่น  
อาทิ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 - เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
 - ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนป้องกันความเสี่ยงและ
อุปสรรคต่าง ๆ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบและมาตรการที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์สำหรับเป็นเครื่องมือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ  
 5) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริหารจัดการหนี้สิน  
 - เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ     
มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการ
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน 
ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื ่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน  อาทิ ตลาดทุน 
ในการทำหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและ
ผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับความต้องการระดม
ทุนในจำนวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและชุมชน  
 - เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยปรับปรุงรูปแบบการตลาด 
ผลิตภัณฑ์การอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 - บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อย  
ผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน  
การจัดทำบัญชีครัวเรือน นำไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหา
หนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้เพื่อป้อง กันหนี้เสีย 
ที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน  



14 
 

 6) สร้างกลไกคุ้มครองการทำเกษตรกรรม  
 - ระบบเกษตรพันธสัญญา: ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นประโยชน์กับ         
ทุกฝ่ายตลอดจนจัดเวทีสร้างความรู ้ความเข้าใจทั ่วประเทศ เพื ่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในการประกอบอาชีพ 
 - ระบบประกันภัยพืชผล: ขยายระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศและพ้ืนที่
ทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งผ่านการสนับสนุนสินเชื่อแบบมีประกันภัยจากภาครัฐ   
 - จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 
1) โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 
3) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
5) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
6) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร 
7) โครงการจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
8) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
9) โครงการยกระดับความสามารถด้านการบัญชีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบัน

เกษตรกร 
10) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
11) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
13) โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน 
14) โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
15) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง 
16) การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร (6 แผนย่อย) 
17) โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 
18) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
19) โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 

1. เป้าหมาย 
1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
4) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 
7) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง 
8) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ / เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

2. ตัวช้ีวัด 
1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลองกอง ลิ้นจี่) ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหม

ไทยนกยูงพระราชทาน (เฉลี่ยร้อยละ) 
2) มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ) 
3) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญเพ่ิมข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ) 
4) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล, ไบโอดีเซล) มูลค่าสมุนไพรและ เครื่องเทศ 

(ขมิ้นชัน พริกไทย บัวบก กระชายดำ ดีปลี ว่านหางจระเข้ ไพล ฟ้าทะลายโจร) และมูลค่าแมลง
เศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด)  

5) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

6) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
7) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
8) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / พื้นที่เขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต ้/ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ
รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย  

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า      
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

- สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่าง
และโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริม  
การบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 
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- สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและ
มั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารที ่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั ้งมาตรฐานที่เป็นขั ้นพื ้นฐานตามหลักการปฏิบัติที ่ดีทางการเกษตร        
และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล 

- พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับ       
การขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ  

- สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตรของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ นค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยง
ให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง         
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  

- เสริมสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ ่มผู ้ม ีรายได้น ้อย เพื ่อยกระดับสู ่การเป็น
ผู ้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ทั ้งทางด้านเทคโนโลยี          
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี ่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที ่สอดคล้องและจำเป็นต่อ              
การยกระดับเป็นผู้ประกอบการ  

- ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้างพื ้นฐาน          
ด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ำประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความต้องการ    
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ของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 

- พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 

- สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง          
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ      
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที ่สูงสุด       
และทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

- จัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร)  

- สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัย เพื่อสุขภาวะและ
โภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

- ส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดย (1) ต้นน้ำ ผลักดันให้มีการนำระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเป็นแบบสมัครใจ
ให้เป็นมาตรการทางกฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์) มีมาตรการตรวจสอบ
สินค้าอาหาร ณ ด่านนำเข้าให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้มีมาตรฐานแหล่งการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักสากล
ปรับใช้เป็นกฎหมาย (2) ต้นน้ำและกลางน้ำ  ผลักดันให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการขนส่งและการเก็บ
รักษาอาหารตลอดห่วงโซ่ (ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการและเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความไม่
ปลอดภัย) (3) กลางน้ำ ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน:ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ
และมีการนำไปปฏิบัต ิ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการ Tracing (QR code) (4) มีมาตรการ
ดำเนินการกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเคเบิลทีวีอย่างจริงจั ง มีระบบฐานข้อมูลและนำไปใช้เพื่อการวางแผนใน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล ภาครัฐมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ โดยนำระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย
ที่สอดคล้องกับสากล สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย   

2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ
รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้
ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป     
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

- สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุ มชนทำการเกษตรของ
ท้องถิ ่น เพื ่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตร          
ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อให้ครัวเรือนสามารถพึ ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานใน          
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั ่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ ่นในพื้นที ่มีบทบาท
ดำเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย 
สร้างเสถียรภาพด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสำหรับผู้ มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหาร        
ได้อย่างทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยง
ให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง        
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุ นการขยาย
เครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่
ผ่อนปรนมากขึ ้น เพื ่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู ่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่สำคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความม่ันคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การคุ ้มครองที ่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื ่อการเกษตรและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิต        
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู ่การบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัด
ทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 

- ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ  
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและ
บนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึง
คุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล 
รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต  
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- ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละ
พื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์
ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ ่มเครื ่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร        
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน       
ที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ       
คนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์          
สินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น  

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศ
เป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น 
จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า
และการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

- พัฒนาการเข้าถึงตลาดสำหรับเกษตรกรทุกระดับ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลของตลาดด้วยเทคโนโลยี          
ที่เข้าถึงได้ง่าย ขยายระบบความร่วมมือของสหกรณ์ เครือข่ายชุมชน และตลาดประมูล 

- ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ จัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัด
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร 

- พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data) และเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการตลาด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้า
ระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและ
ครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร (Big Data Analytics) พัฒนาสร้างแพลตฟอร์มสำหรับ         
เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลที ่สะดวกและรวดเร็ว พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ Website            
และ Mobile Applications เพื่อให้หน่วยงานและเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data 
ได้ง่าย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลและยกระดับความรู้ความเข้าใจให้กับ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู ้ใช้ข้อมูลเกษตร ให้สามารถเชื ่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี              
และนวัตกรรมสมัยใหม่ 

3) เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร  
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ
รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการ     
ของผู้บริโภคที่หลากหลาย 

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตร     
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

- สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่าง
และโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์
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จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริม    
การบริโภค สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก  

- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์    
เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู ้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร     
ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน  ซึ่งเป็นระบบ
การผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่
สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละ
พื้นที่มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์
ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ ่มเครื ่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร         
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป     
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา  
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตรต่าง ๆ เพื ่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป ็นเกษตรกรอัจฉร ิยะที ่มี                    
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตรของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ    
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตาม     
การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง        
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ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยาย
เครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่
ผ่อนปรนมากขึ ้น เพื ่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู ่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง 

- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน 
รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ       
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม รวมถึง
การวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

- ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิม
และบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้ความรู้    
ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์    
ให้มีความสวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาดภายในประเทศโดยให้
ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
มาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า        
วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือนำมาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบ     
ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที ่ยว เช่น การท่องเที ่ยวเชิงเกษตร การท่องเที ่ยวโดยชุมชน การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ                
การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น  

- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้        
ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐาน
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ผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จาก   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร 
ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี ่ยวและ       
การแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง       
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

- สนับสนุนการให้บริการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กระบวนการผลิต ผ่านกระบวนทำให้เย็น การทำความสะอาด การคัดแยก และการบรรจุภัณฑ์  

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงชุมชน และการท่องเที่ยว
มูลค่าสูง เช่น ท่องเที่ยวทางการแพทย์ การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวผู ้สูงอายุ การท่องเที ่ยว           
เชิงเกษตร เป็นต้น    

4) ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทาง BCG Model  
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ
รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์  
เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาด
กลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั ่งยืน  ซึ ่งเป็นระบบ        
การผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่
สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน      
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ ้มครองที ่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื ่อการเกษตรและชุมชนอย่าง             
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิต     
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

- สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการให้เกิดขึ ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทำการเกษตร  
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ  
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
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มาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตาม    
การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยง
ให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคเกษตร สอดรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(SEC) และเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ  

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า   
ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่า
ผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรม
และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที ่ยว เช่น การท่องเที ่ยวเชิงเกษตร การท่องเที ่ยวโดยชุมชน          
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

- อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ ่มประสิทธิภาพ            
การให้บริการทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ในการทำธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

-  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับความต้องการ
การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต   
นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง ระบบการตรวจสอบ   
รถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนพัฒนาระบบ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม    
และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื ่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น      
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน  เพิ่มผลิตภาพ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 
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-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สำคัญ เพื่อให้สามารถทำงาน      
ได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื ้นฐานทุกระบบให้เชื ่อมโยงเข้าสู ่พ ื ้นที ่ เศรษฐกิจ เพื ่อรองรับ             
ความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ    
ภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิด     
การลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

- พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้มี
ความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนา          
ต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน     
การแข่งขันของพื้นที่ให้เอื ้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื ่อน       
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที ่บริเวณชายแดนให้มี       
ความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

-  เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มข้ึน
ของขีดความสามารถในการผลิต สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่  

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (2 โครงการ) 
2) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) โครงการผลิตพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีระบบ Seed Area  
4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
5) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบ

ตรวจสอบย้อนกลับ  
6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง 
7) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
8) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
9) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ (3 โครงการ) 
10) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
11) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม 
12) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning 

by Agri-Map) (2 โครงการ) 
13) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
14) โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 
15) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 
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16) โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร 
17) โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 
18) โครงการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร 
19) โครงการจัดทำฐานข้อมูลยางพารา (Big Data Center) 
20) โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 
21) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    

ด้านหม่อนไหม 
22) โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ 
23) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร 

แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า) 
24) โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 
25) โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ 
26) โครงการธนาคารหม่อนไหม 
27) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
28) โครงการความร่วมมือพัฒนาตำบล (Smart Tumbon) 
29) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ 
30) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 

1. เป้าหมาย 
1) มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื ้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัยต่อยอด  

เชิงสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร 
2) สถาบันเกษตรกรมีการใช้นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
3) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 

2. ตัวช้ีวัด 
1) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / อัตราการ

ขยายตัวของงานวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร 
2) จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
3) มูลค่าผลผลิตของแปลงใหญ่ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง (ร้อยละ)  
4) ผลผลิตต่อไร่ของแปลงใหญ่ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง (ร้อยละ) 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ 
เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่สำคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความม่ันคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การคุ ้มครองที ่ด ินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื ่อการเกษตรและชุมชนอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิต      
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู ่การบริหารจ ัดการพื ้นที ่ เกษตรกรรม               
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง        
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุ นการขยาย
เครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์  

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม   
และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น    
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสรา้ง
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพ และสร้ าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ    
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
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แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์  โดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ 
เพ่ือทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่ง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถทำหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทาง
วิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือทำหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม        
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล เพื่อให้รักษา
ความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ต ่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม             
โดยมีประเด็นการวิจัยที ่สำคัญ อาทิ  พันธุ ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ ่นหายาก แหล่งกำเนิดของพันธุ ์ ไม้             
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ การบริหารจัดการประมงทะเล  

- พัฒนาองค์ความรู้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขา         
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

- สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม            
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการ      
ขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การจัดการ
ทีด่ินทำกิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอำนาจ 

- การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ 
(เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ           
ทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- จัดตั ้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร (Centre of Excellence) และเชื ่อมโยงเครือข ่าย           
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

2) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื ่อเพิ ่มมูลค่าและนำไปสู่การผลิต
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา        
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตร เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป   
และเกษตรอัจฉริยะ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตทั ้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย           
ของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร 
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ     
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การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตรการรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น  

- พัฒนาองค์ความรู้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขา          
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิม
และบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้ความรู้    
ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์    
ให้มีความสวยงาม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 

- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน 
รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ      
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ 
(Precision Agriculture)  
 - ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง          
เพื ่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงาน
ภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ฐานข้อมูลสารสนเทศ              
ทางการเกษตรต่าง ๆ เพื ่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที ่มี              
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 - สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง           
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ      
ของตลาดเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการผลิต เพิ ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื ้นที ่สูงสุด        
และทดแทนการผลิตดั้งเดิม 
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4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  
1) โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา      

เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 
2) โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาตะเพียนต่างประชากรที่มี      

ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
3) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช 
4) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่

อุปทาน 
5) โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ดี (พืช ประมง ปศุสัตว์) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร 
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 
7) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
8) โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือการดูแลรักษาไม้ผล 
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กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

1. เป้าหมาย 
1) ระดับความม่ันคงด้านน้ำสำหรับการเกษตร / ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มข้ึน 
2) ผลิตภาพจากการใช้น้ำของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
3) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์       

ทางการเกษตร 
4) คุณภาพอากาศ อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
5) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มข้ึน 
6) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยลดลง 
7) ภาคเกษตรไทยสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศไทย 
8) ภาคเกษตรไทยมีการพัฒนาที ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิต ิเก ี ่ยวกับด้านการเกษตร             

และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

2. ตัวช้ีวัด 
1) พ้ืนที่รับการบรรเทาอุทกภัย / ดัชนีการรับมือพิบัติภัยด้านน้ำอยู่ในระดับ 3.0 
2) พ้ืนที่รับประโยชน์ที่สร้างใหม่ 
3) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย 
4) คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรเป้าหมายทั้งหมด) 
5) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ที่เก่ียวข้อง 
6) จำนวนการจัดฝึกอบรม (ครั้ง) / ปริมาณก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร (ร้อยละ) 
7) วัดความสอดคล้องในระดับความร่วมมือตามพันธกรณีด้านการเกษตร /จำนวนความร่วมมือ/ผลสำเร็จ

ของโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือ /มูลค่าการค้าที่เพ่ิมข้ึนจากการเจรจาเปิดตลาด 
8) ระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับ     

ด้านการเกษตรภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ 

3. แนวทางการพัฒนา  
 1) การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 

- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที ่อยู่อาศัย ลดความเหลื ่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื ้นที ่ทุกกลุ ่ม และผลักดัน           
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- จ ัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ  จัดระบบการจัดการพิบัต ิภ ัยจากน้ำในภาวะว ิกฤติ               
ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี ่ยงจากภัยพิบัติที ่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการ ให้อยู ่ในขอบเขต          
ที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
และลุ่มน้ำ  

- การบริหารจัดการพื ้นที ่น้ำท่วมตามฤดูกาล โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี ่ยนแผนการผลิต          
และจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกพืช ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงที่เกิดน้ำท่วมตาม
ฤดูกาล ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ำประจำไร่นา เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  



31 
 

- เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ำ โดยการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การใช้น้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่  
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมเพ่ิมการเก็บกักน้ำในพื้นที่  

- จัดการบริหารน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) จัดการให้มีการจัดหาและใช้น้ำ 
ที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ำ การกำหนดโควตาน้ำ
ที่จำเป็นและเป็นธรรม (3) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้ำในพื้นที่ (4) การเตรียมความพร้อม
ทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
(6) การดำเนินการเพื ่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู ้ค ุณค่า            
และ (7) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 

- จัดการน้ำเพื่อการพัฒนา โดยจัดให้มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม
แผนการเติบโตแบบสีเขียว ภายในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน 
เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) ทบทวนระบบน้ำตามการปรับโครงสร้าง
เกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (2) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ำ (3) กำหนดสัดส่วนการใช้น้ำในแต่ละ
ภาคส่วน (4) มีระบบการขออนุญาตใช้น้ำโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความสำคัญ และผลิตภาพการใช้น้ำ และ   
(5) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรั บการ
เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

- จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนและดำเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษา
เขตต้นน้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) ตามพื้นที่ที่กำหนด 
ตามความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ำ 

- การขยายผลความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั ่งยืน  
โดยสนับสนุนการจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน และผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ          
การดำเนินงาน ผลักดันให้เกิดกลไกเพ่ือขยายผลความสำเร็จที่ชัดเจน 

- ขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที ่มีศักยภาพ จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำ  
ภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติในระดับ
ชุมชนทั้งบนดินและใต้ดิน  
 2) การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร 
 -  สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ 
เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 - พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการท่องเที่ยวทางทะเล    
ที่มีการคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมลํ้าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่ง 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุ ทร ควบคุมและ
ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทำลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศเข้ามาทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผน  
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การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั ้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี ้ยงในทะเล               
ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  
มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทาง
การเกษตรที่สำคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความม่ันคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การคุ ้มครองที ่ด ินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื ่อการเกษตรและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิต        
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู ่การบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
 - อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อ      
ระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิป ัญญาท้องถิ ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง พัฒนากลไก              
ทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ     
สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น 
รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทำงานบูรณาการระหว่างภาคส่วน 
อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
 -  ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ 
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม โดยจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลำดับความสำคัญสูงและ
ที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็น 2 กลุ่ม พร้อมจัดทำรายละเอียดในแต่ละชนิดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่  
(1) ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็นชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มี
ลำดับความสำคัญสูงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ และ (2) ชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และชนิดพันธุ ์ที ่มีความสำคัญควรปกปักรักษาไว้จากการเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก 
โดยเฉพาะต่างชาติ  
 -  จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดตั้งธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุ ์พืชที่ถูกคุกคาม จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์       
และจัดตั้งดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล  
 -  ส่งเสริมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ ่นหรือความรู ้พื ้นบ้านด้านการอนุรักษ์และ            
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการทำงานของคนสามวัย (ผู ้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน        
วัยทำงาน และเยาวชน)  
 - สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  
 3) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง และปศุสัตว์เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน  
  - พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับ
พื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่
โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่าย          
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค โดยพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ อาทิ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่องเที ่ยว เพื ่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่ยั ่งยืน ส่งเสริม         
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การสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานทำต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมของ
พ้ืนที่โดยรอบ  
 - พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น   
เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม         
ทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ เพื่อขยายขีดความสามารถการให้บริการ และเพ่ิม
ความสามารถในการรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากข้ึน 
 - จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง การลดและควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ 
 -  จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมาย การบริหารจัดการ
หรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและ
เสียง กำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็น
ปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง 
 - จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกัดการใช้สารเคมีป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับการทำการเกษตรทุก
ประเภทเพื ่อป้องกันการปนเปื ้อนของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ ่งแวดล้อม ในรูปแบบ
มาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับการทำเกษตร  
ทุกประเภท เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำใต้ดิน 
แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้ องเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี
ดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 - ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยยกเลิกการใช้สารเคมีเพื ่อการเกษตรที่ (1) อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกำหนดให้ยกเลิก           
(2) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารทดแทนหรือสารชีวภาพทางเลือกสำหรับสารเคมีที่ได้รับการยกเลิก/ควบคุม  
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั ่งยืนอย่าง      
เป็นระบบและจริงจังสำหรับเกษตรกร  
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำประมงอย่างสมดุลและยั่งยืน 

- สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ 
เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า   
ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่า
ผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรม
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และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที ่ยว เช่น การท่องเที ่ยวเชิงเกษตร การท่องเที ่ยวโดยชุมชน           
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

- ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยการบริหารจัดการขยะและ
ของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์         
ที่สำคัญปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ สร้างองค์ความรู้ ระบบติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก    
ห่วงโซ่อาหารและคุณภาพอาหารทะเล  

- พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ทำลายล้างและป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทำ   
การประมงที่ผิดกฎหมายและส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ   
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้
ประโยชน์เชิงพื ้นที ่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  มาพัฒนาการประมง       
ครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

-  การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) การอนุรักษ์ปะการังอย่าง
ยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  
 5) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

-  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
ในระยะยาวที ่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง ดำเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีประโยชน์ร่วม  การจัดการของเสีย        
และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน  

- ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้า           
ที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในกระบวนการจัดทำแผนรายสาขาและรายพ้ืนที่ และมีการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

-  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก    
ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพ่ือ
จำกัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่ วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและ   
การบริโภคอย่างยั่งยืน 
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- จัดการน้ำเพื ่อการพัฒนา จัดให้มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม      
ตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ำภายในพื้นที่สำหรับ
ผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ     
แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา   
การบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม      
และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ำชุมชนและเกษตร 

6) ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ส ่งเสร ิมความร ่วมมือทางเศรษฐกิจระหว ่างประเทศที ่ม ุ ่งกระจายความเจริญและโอกาส               

ทางเศรษฐกิจไปสู ่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั ่วถึงมากขึ ้น รวมทั้ง การส่งเสริมความร่วมมือ         
ทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู ้แนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศจากประเทศที ่มีศักยภาพในสาขาที ่เป็นประโยชน์              
ต่อการพัฒนาประเทศไทยขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และอาหาร  เสริมสร้างความ
ร ่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธ ุรก ิจต่าง  ๆ เพื ่อเพิ ่มโอกาสและลดอุปสรรค                  
ทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน       
และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ  

- เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด      
แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ
ภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ      
โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค 
โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง 

- เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี เพื ่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
เป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล  

- เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงขยาย
เครือข่ายชาวต่างประเทศที ่เป็นเพื ่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู ่ผ ู ้ที ่ม ีอิทธ ิพล              
ทางความคิด เพ่ือสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

4. โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
1) โครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
2) โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน 
3) โครงการส่งเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เป้าหมาย 
 1) ป้องกันและแก้ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มข้ึน (จำนวนงานบริการ) 
 3) บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
 4) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 5) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี         
ความคล่องตัว 

 6) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 7) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 8) บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือเกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
 9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศ 

2. ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกันและแก้ปัญหา

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
2) จำนวนกระบวนงานและบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนมา

ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4) จำนวนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
5) ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

1 ระบบ 
6) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
7) จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)) 
8) ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที ่มีต่อองค์กร / สัดส่วน

ข้าราชการที่กระทำผิดกฎหมายลดลง 
9) จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนา

กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนากลไกการดำเนินงานของภาครัฐ 

-  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตี
ทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคง 
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- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการและ
ภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู ้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้า       
การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั ้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการ                 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัด
ทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

- พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ 
และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนเพิ่มรายได้ของ
ประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี และการปรับปรุง
ระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อน
เริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดย
พัฒนาการเชื ่อมโยงข้อมูล เพื ่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู ่การปรับแนวทาง การดำเนิ นงาน                  
ที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการ
ตรวจสอบ โดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

- จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วน  
ในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน     
ทุก ๆ มิติ อย่างยั่งยืน 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ       
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ    
ใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน          
การทำงานเพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค     
กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
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ส่งเสร ิมให ้ม ีการค ุ ้มครองและปกป้องบุคลากรภาคร ัฐท ี ่กล ้าย ืดหยัดในการกระทำที ่ถ ูกต ้องและ                         
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ  

- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการและ
ภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ    
ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้า       
การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั ้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการ                   
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

- จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วน  
ในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน      
ทุก ๆ มิติ อย่างยั่งยืน 

- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถ
ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมใน            
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การให้บริการ และการพัฒนา นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  

- ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้ างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มี          
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั ้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป           
เน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน  

- ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ               
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร 

- ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาการเกษตร ดำเนินการมอบหมายหน่วยงานทำหน้าที่ปรับโครงสร้ างงาน
พัฒนาการเกษตร ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ     
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ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (การเข้าถึงตลาดและการให้บริการหลังการเก็บเกี่ยว) 
โดยต้องมีส่วนสำคัญในการขับเคลื ่อนงานวิจัยและพัฒนาและงานนวัตกรรม จากข้อเสนอโครงการจาก
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 

- นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับ
งานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น      
งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร เป็นต้น 

-  บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื ่อการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงพัฒนา         
การจัดทำ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานใหอ้ยู่
ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคล  
ของกรม โดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ การจัดระบบบริหารงานและโครงสร้าง
ส่วนราชการในภูมิภาค ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการในภูมิภาค และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ( Service Reform) ได้แก่             
การให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร  

- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั ้นตอนกระบวนการและระยะเวลา           
ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพ่ือ      
ลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอน
การดำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจัดซื ้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ ่มขีดความสามารถของ
ประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว 

3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ  
- ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ             
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหาร
กำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง  
เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ         
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้า    
ในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของ
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บุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
ภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถ
โยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ รวมทั้งการทบทวนและ
ปรับเปลี ่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยไม่ให้เกิด       
ความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ       
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ    
ใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที ่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน          
การทำงานเพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค     
กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรม               
การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้นำและ
ผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการบริหารงานเพื ่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั ้งผ ู ้นำทางความรู ้และความคิด ผลักดันภารกิจ                
นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง       
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล    
และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคนในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ (Workforce Audit)  

4) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตร  
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อ     

การพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ ์ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่         
ทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาค
และจังหวัดที ่มีประสิทธิภาพ เอื ้อต่อการใช้นวัตกรรมทั ้งในภาครัฐและเอกชนให้ สอดคล้องกับบริบท               
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ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ     
และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

- มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง  
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 
ทุกขั ้นตอน เพื ่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ           
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนา
ประเทศการให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

- กำหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและ           
การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย (1) พิจารณา
เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิต การเกษตรที่ม่ันคง รวมถึงการกำหนดเขตการใช้พ้ืนที่ทำ
การเกษตรที ่เหมาะสมเพื ่อส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างมีระบบ และเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันของ            
ภาคการเกษตร และ (2) พิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผังเมือง เพื่อกำหนดให้
สามารถจัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ   
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

- มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายที่มีความสำคัญและจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั ้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
แก่ประชาชน ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน
ได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการเสนอกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีกลไกสำหรับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง รวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความ 
กฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

4. โครงการสำคัญ 
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0  

 
 
 

 

 

 

 



กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
1. เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

 1
50,000 ราย 35.0000          กป. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

1. รหัสเป้าย่อย 010201 
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้น
การวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข รวมท้ังให้
มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ อย่างแท้จริง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  1 245,000 คร้ัง 684.2723        กป. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

1. รหัสเป้าย่อย 010201 
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

15) แก้ไขปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี มุ่งให้
สามารถอ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล ฯ อาทิ การแก้ไขปัญหาการ
ท าประมงผิดกฎหมาย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการประมงทะเล

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  1 3,900 ราย 19.6100          กข. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

1. รหัสเป้าย่อย 010201 
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึด
แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่ต้นน้ า-
กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ

- -

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 2,980 ราย 186.9616 กป. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มา
เป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา

7) สัดส่วนประชากรภาคเกษตร อายุ 25- 59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุ ท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากรภาคเกษตร อายุ 25 - 59 ปี ท้ังหมด 
(เฉล่ียร้อยละ)

8) รายได้เฉล่ียของครัวเรือนเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

9) จ านวนเกษตรกรท่ีท าประกันภัยพืชผลและท าเกษตรพันธสัญญา9) เกษตรกรได้รับการคุ้มครองการท าเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน

8) อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรภาคเกษตรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด

3) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการจัดต้ังเพ่ิมข้ึน

2) การท าประมงของไทยเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศว่าการท าประมงของไทยไม่ได้มาจาก IUU

1) เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยท่ีเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7) เตรียมพร้อมประชากรสูงวัยในภาคเกษตรเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

6) การขยายตัวของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

5.1) จ านวนสหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับช้ัน 1 และช้ัน 2 อย่างน้อยร้อยละ 90
5.2) จ านวนการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

5) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ชุมชนเป้าหมายท่ัวประเทศมีการจัดท าและขยายผลโครงการในพระราชด าริ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

1) จ านวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยท่ีเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

2) จ านวนแรงงานผิดกฎหมายได้รับการแก้ไข (ร้อยละ) / การตรวจติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (คร้ัง)

3) จ านวนต าบลท่ีมีวิสาหกิจการเกษตรท่ีน าผลผลิตจากธรรมชาติ (พืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ า และอ่ืน ๆ) มาสร้างมูลค่าเพ่ิม

4) จ านวนประชาชนท่ีน้อมน าโครงการในพระราชด าริไปปฏิบัติ (ราย) / จ านวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (ราย) / จ านวนโครงการและพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (โครงการ)

6) อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อต้ังสถาบันเกษตรกร (เฉล่ียร้อยละ)

42



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3

กิจกรรมงานต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

2,400 ราย 78.7312 ปศ. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มา
เป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 645 ราย           28.0389 วก. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

8) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจท่ี
มีผลกระทบต่อความม่ันคง

- -

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 9,700 ไร่ 13.1300 พด. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

13) พัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคงและ
ช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจความม่ันคงในภาพรวม โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ
ประชาชน

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 12,000     ราย 28.2157          ตส. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มา
เป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 7,000 ราย 21.7791 กสก. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มา
เป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา

โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 2,617 ราย 11.4410 สป.กษ. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

2. รหัสเป้าย่อย 010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มา
เป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการ

หลวง 3
42,300 ราย 33.1400          กข. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 81 โครงการ 367.6820        กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ( 3 กิจกรรม) 3 15,000/500
21,300
120,000

ราย/โรงเรียน
ราย
ตัว

159.8349        ปศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 10,000 ราย 75.1425          วก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 100 แห่ง 83.3286          มม. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 149,372 ไร่ 268.8881        พด. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3

 (กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ)

1,700 ราย 22.3620          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
(การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ)

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3

(กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรม)

1,000 ราย 24.1539          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
(การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ)

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 10,500 ราย           29.4300 ตส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 54,450 ราย 150.5492        กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมการด าเนินอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 714 แห่ง           23.9615 กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 3 90 ร้อยละ 4.6000            สป.กษ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

อ านวยการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 14 หน่วยงาน 16.1779          สป.กษ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพ่ือยกระดับการพัฒนา

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 3 (4 กิจกรรม)

80,000 ราย 433.70166 สวพส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
(การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ)

เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนา
ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 

ย่ังยืน 3

530,000 ราย 76.7016 พกฉ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3
24

120 
85
75 

ช้ิน
ราย

ร้อยละ
ร้อยละ

117.6547        พกฉ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 46.9910 พกฉ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

44



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3 39 แห่ง 5.6574            กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง

2,500 ราย 6.5000            ปศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3 11,400 ไร่ 228.9677        พด. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3 2,200 ราย 4.3785            กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 3 99 แห่ง           15.0000 กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

882
11,250

แห่ง
ราย

28.3969          ปศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart farmer และ 
Precision

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 35 ศูนย์ (สะสม) 12.0000          มม. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การจัดต้ัง Centre of 
Excellence ส าหรับภาค
เกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3 882 ศูนย์ 8.8200            พด. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การจัดต้ัง Centre of 
Excellence ส าหรับภาค
เกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 882 ศูนย์ 48.8049          ตส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ จัดต้ัง Centre of 
Excellence ส าหรับภาค
เกษตรเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 882 ศูนย์ 954.4207        กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความ
เท่าเทียมและการเติบโตอย่าง
มีส่วนร่วม
ประเด็นปฏิรูปย่อยการ
ยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตในระดับบุคคล (การจัดต้ังโครงการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปร่ือง (Smart Famer) 3 15000 ราย 22.3900          กข. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart Famer และ 
Precision

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 3

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง

7,000 ราย 6.5000            ปศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart farmer และ 
Precision

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  3 2500 ราย 26.0000          มม. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart Farmer และ
 Precision farming
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 3

(กิจกรรม สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่)

900 ราย 15.1889          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
(การส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming)

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 3

(กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏิรูปท่ีดิน)

1,700 ราย 12.8734          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
(การส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming)

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 3 21,285 ราย 85.9519          กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความ
เท่าเทียมและการเติบโตอย่าง
มีส่วนร่วม
ประเด็นปฏิรูปย่อยการ
ยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตในระดับบุคคล (ส่งเสริม โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 3 60 กลุ่ม 58.0038          มม. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้าง
ธุรกิจระดับชุมชน) กิจกรรม 
การรวมกลุ่ม

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (เกษตรแผน

ใหม่) 3
750 ราย 8.0000            พด. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้าง
ธุรกิจระดับชุมชน) กิจกรรม 
การรวมกลุ่ม

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2
10  ร้อยละ 24.7880 กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030501

สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 3 20,950 ราย 196.6685        กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร 3

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ
เกษตรกร

1,000 ราย 12.0523          ปศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart farmer และ 
Precision

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร (คทช.) 3
4,000 ราย 18.2942          พด. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า) กิจกรรม 
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ท่ีดินป่าไม้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร 3
3,000 ราย 5.5000            กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปประเทศ
ทรัพยากรทางบก
ประเด็นปฏิรูปย่อยทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า (จัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เก่ียวกับการครอบครองหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 3 23,105 ราย 30.0000          กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอก

ภาคเกษตร  3 (2 กิจกรรม)

500
780

ราย
กลุ่ม

          33.0394 กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart farmer และ 
Precision

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 3 19,480 ราย 44.5466          กสก. ด้าน 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

3 การพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น

26. รหัสเป้าย่อย 110301
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ท่ี๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้
 มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ฯ

1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 3
9,996 ราย 21.4572          กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 1 17,200 ราย 38.1829          กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน 3 4,000 ราย 35.7000          กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครด้านการเกษตร (หม่อนไหม

อาสา)  (ต้ังงบเผ่ือค่าป่วยการรอความชัดเจนจาก กสก.) 3
1,200 ราย 18.8400          มม. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกัน
และกัน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร 1 4,000 ราย           17.0636 ตส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาอาสามัครเกษตรหมู่บ้าน 3 17,640 ราย 20.1648          กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกัน
และกัน

โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านพัฒนาการบัญชีสานต่ออาชีพ

เกษตร 3
380 ราย 6.0394            ตส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart famer และ
Precision

โครงการจุลินทรีย์เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 20 ศูนย์ 24.4000          กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป 
และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จาก
ฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 1 76/50/1 กลุ่ม/แห่ง/คร้ัง 28.4200          กข. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3 1,285/600 แปลง/แห่ง 458.6600        กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(สร้างธุรกิจระดับชุมชน)
กิจกรรม การรวมกลุ่ม
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3 40 แปลง 46.4915          ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้าง
ธุรกิจระดับชุมชน : สร้าง
กลไกยกระดับธุรกิจชุมชนใน
พ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึงและย่ังยืน)

โครงการพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า (Agri - 

biz Idol) 3
120 ราย 2.4200 กสก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่

1. การสร้างความ
เข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

23. รหัสเป้าย่อย 080101 
การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน

2) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้
มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 3 100 แห่ง 22.0000          กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร 2 

 ( 2 กิจกรรม)

 11,800 แห่ง 70.6632          ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(สร้างธุรกิจระดับชุมชน) 
กิจกรรม การรวมกลุ่ม

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร

 3 (3 กิจกรรม)

11,800 แห่ง 233.5088        ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(สร้างธุรกิจระดับชุมชน) 
กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 3 3,120 กลุ่ม 162.9265        กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

31. รหัสเป้าย่อย 160201 
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ชุมชน

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต้
อย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นปฏิรูปย่อยการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ (การ
พัฒนาธุรกิจชุมชน)

โครงการพระราชด าริ 3 17 เร่ือง 5.1371            สศก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

28. รหัสเป้าย่อย 150101 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 3 550 ชุมชน 346.9867        กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
(กิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/

วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน) 2

2,000 แห่ง 61.4843          ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(สร้างธุรกิจระดับชุมชน) 
กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 3 17,640 ราย 92.8770          กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต
แบบมีส่วนร่วม
ประเด็นปฏิรูปย่อยการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ (การ
พัฒนาธุรกิจชุมชน)
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

และธุรกิจชุมชน) 3
400 แห่ง 19.4589          ตส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(สร้างธุรกิจระดับชุมชน) 
กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและ

ธุรกิจชุมชน 2
507 แห่ง 120.0000        กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ

เข้มแข็งตามศักยภาพ 2 (7 กิจกรรม)

12,733 แห่ง 662.9335        กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 2,429 ราย 9.9530            ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธ์สัตว์น้ าในชุมชน 2 450 ราย 8.7450            กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 
โครงการท่ัวประเทศ

โครงการพัฒนาหมอดินอาสา 3 82,976 ราย 280.3700        พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงปราญบุรี 3 1 แห่ง 176.0000        อสป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 2 176 แห่ง 24.0000          กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานของ

สถาบันเกษตรกร 3
5 แห่ง 50.0000          กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

 3

30 แห่ง 2.7074            กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
ภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการบริหารจัดการนมท้ังระบบ 3 ( 2 กิจกรรม) 430
230

ราย
ราย

1.1390            กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (กาแฟอาราบิกา) ภายใต้โครงการ

 JTEPA 3
120 ราย 1.2500            กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
 ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในสถาบัน

เกษตรกร (2 กิจกรรม) 3
4
50

แห่ง
แห่ง

8.4000            กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการยกระดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง (5 กิจกรรม) 3 50
600
400
35
-

ร้อยละ 
แห่ง
ราย

ร้อยละ
-

21.9065          กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือ
สนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 49(6) 

เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 3
45/

25,000
สถาบัน/

ราย
240.0000 กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง 2 10 ร้อยละ 15.1380 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึง
เช่ือมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ: การสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา 3 158,000 ตัน 62.2494 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร

โครงการ: การจัดต้ังและขยายตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา 

จ านวนเครือข่ายรวมกันท้ังท่ีดูแลตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่  3
100 แห่ง 4.9394            กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร

50



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการ การบริหารจัดการตลาดยางการยางแห่งประเทศไทย 3

1. มีตลาดยางของ กยท. เปิดด าเนินการไม่น้อยกว่า
2. ปริมาณยางรวมผ่านตลาดเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาไม่
น้อยกว่า

35
10

ตลาด 
ร้อยละ

7.7727            กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร

การติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
2 (6 แผนย่อย) โครงการส าคัญฯ ปี 65

6 แผน 10.5000          สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 

2565 (จ้างท่ีปรึกษา) 3
1 เร่ือง 5.0000            สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

การติดตามประเมินผลโครงการส าคัญของ กษ. 3 1/2 แผน/งาน 12.9217          สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

การติดตามประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม

แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 3
1 เร่ือง 0.5000            สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน
3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร
14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

3. บริหารจัดการแรงงานภาค
เกษตรและเกษตรกรสูงวัย

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 1 4,395 ราย 30.8522          กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

15 พลังทางสังคม 2 การรองรับสังคมสูงวัย
เชิงรุก

29. รหัสเป้าย่อย 150202 
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง

 1) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพ่ือให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ

4. พัฒนากลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานรากและการบริหาร
จัดการท่ีดิน

 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 88,200 ราย 44.6422          กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
(การจัดต้ัง centre of 
Excellence ส าหรับภาค
เกษตร)

 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร 3
3,000 ราย 10.4505          กป. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
(จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ท่ีดินป่าไม้)

โครงการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผ่านศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 1 โครงการส าคัญฯ ปี 65

1 โครงการ 21.6760          สศก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

2) บริหารจัดการหน้ีสินอย่างย่ังยืน เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 3 1,728 ราย 4.0163            ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร 3

(กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดินแปลงรวม)

35 พ้ืนท่ี 13.7970          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
(จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ท่ีดินป่าไม้)
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร 3 

(กิจกรรม ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม)

630 ราย 3.4979            ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
(จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ท่ีดินป่าไม้)

โครงการพัฒนาแปลงท่ีดินท่ีได้จากยึดคืนพ้ืนท่ี ตามค าส่ังคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ท่ี 36/2559 3
70 ร้อยละ 823.3700        ส.ป.ก.(เงิน

นอก
งบประมาณ)

ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
(กิจกรรม การปรับปรุงแผนท่ีแปลงท่ีดินตามมาตรฐาน RTK GNSS 

NETWORK) 3

220,000 ไร่ 17.1554          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

โครงการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 

(กิจกรรม ศูนย์บริการประชาชน) 3
150,000 ราย 16.0173          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

โครงการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  3 

(กิจกรรม ตรวจสอบท่ีดิน)

4,800,000 ไร่ 45.1231          ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

โครงการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 3 
(กิจกรรม จัดท่ีดิน)

52,000 ราย 166.5860        ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

โครงการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 3 
(กิจกรรม การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกร
และประชาชน)

10 อนุบัญญัติ 6.4711            ส.ป.ก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

โครงการจัดซ้ือท่ีดินเอกชน 3 4,000 ไร่ 400.0000        ส.ป.ก.
(เงินนอก

งบประมาณ)

ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีและการผลิตในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3 70 ร้อยละ 500.0000        ส.ป.ก.
(เงินนอก

งบประมาณ)

ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ   12,374.2915 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
4. พัฒนากลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานรากและการบริหาร
จัดการท่ีดิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของ

เกษตรกร (  3 กิจกรรม) 3
1000

26,000
121

ราย
ไร่

แห่ง

           8.7308 กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก กษ. 3
1 แผน 6.5550            สศก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ชุมชน

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม

การติดตามประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3
1 เร่ือง 0.5000            สศก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ชุมชน

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม

5. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริหารจัดการหน้ีสิน

โครงการเสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือการจัดการเศรษฐกิจ

ระดับครัวเรือน 3
100,000   ราย 89.4107          ตส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์กลุ่ม

เกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 3
600 แห่ง 16.6100          กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือ
สนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน

โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3 - ราย 350.0000        กสส. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือ
สนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน

การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่าง

สมดุลและย่ังยืน 3

1 โครงการ 5.3000            สศก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือ
สนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม

โครงการสนับสนุนสินเช่ือแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3 70 ร้อยละ 810.0000        ส.ป.ก.
(เงินนอก

งบประมาณ)

ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

32. รหัสเป้าย่อย 160202
 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ

6. สร้างกลไกคุ้มครองการท า
เกษตรกรรม

โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 3

(ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีรับบริการ จ านวน 6,000 รายมี
ระดับความพึงพอใจมากข้ึนไม่น้อยกว่า)

90 ร้อยละ 570.0000        กยท. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

2 มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

33. รหัสเป้าย่อย 170201
มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
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กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้า

บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 2
10 ชนิด 55.6450 กป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินและ

สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม 2 (โครงการส าคัญ ปี 65) 
(กิจกรรมหลักผลิตและกระจายพันธ์ุหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี)

12,000 ราย 305.2714          มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 

และสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (ทุ่งกุลา) 3
26,000 ไร่ 261.3425 พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
30,000 ไร่ 30.2000 กข. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถ่ิน 3 12 ชนิด 15.0000 วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

- -

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 2
500
500

 กลุ่ม
ราย

33.5018           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรลดลง

ตัวช้ีวัด

1.1) มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนท่ีส าคัญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง ล้ินจ่ี) 
1.2) มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ 
1.3) มูลค่าผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน

2.1) มูลค่าสินค้าเกษตร GAP  
2.2) มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย

1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

8) การลงทุนภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

7) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรท่ีส าคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

8) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)

3) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

5) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

6) รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึน 6) รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรส าคัญเพ่ิมข้ึน (เฉล่ียร้อยละ)

4.1) มูลค่าวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล, ไบโอดีเซล) 
4.2) มูลค่าสมุนไพรและเคร่ืองเทศ (ขม้ืนชัน พริกไทย บัวบก กระชายด า ดีปลี ว่านหางจระเข้ ไพล ฟ้าทะลายโจร) 
4.3) มูลค่าแมลงเศรษฐกิจ (ผ้ึงพันธ์ุ ผ้ึงโพรง ชันโรง คร่ัง จ้ิงหรีด)

5) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์  (เฉล่ียร้อยละ)
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 3

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)

9 ผลิตภัณฑ์ 3.3710             ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

จัดท าฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
1  ฐานข้อมูล 7.0680 สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ิมมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วง

โซ่อุปทาน 3
1 สินค้า 12.5000           มม. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

กิจกรรมหลักพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมหม่อนไหม 3 80 ร้อยละ 21.5000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

กิจกรรมหลักบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิต

หม่อนไหม 3
89,000 ราย 

(ปรับปรุง/ข้ึน
ทะเบียน)

52.9318           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

กิจกรรมหลักสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 3
28 แห่ง 47.0000           มม. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการผลิตพันธ์ุหม่อนและไข่ไหมพันธ์ุดีระบบ Seed Area 2 
(โครงการส าคัญ ปี 2565)

7,000 ราย 15.0000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

ค่าใช่จ่ายบุคลากรภาครัฐ 320.0000          มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 2 5,000 ไร่ 5.3100 กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ข้าวเจ้าพ้ืนท่ีนุ่ม กข43/79) 3 50,000 ไร่ 28.7800 กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 3 9 จังหวัด 
(ภาคเหนือ
ตอนล่าง)

2.7450             วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

55



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานในพ้ืนท่ีภาค

กลาง  3
2,000 ฟาร์ม 5.0000             วก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 3 6,800 ไร่ 14.6300           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม 3
11,000 ไร่ 366.5400 พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน 2

1,000 ราย 3.5000 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 3 15,000 ราย 80.0000           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

สาธารณสุข ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็นปฏิรูปย่อยอาหารปลอดภัย

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (กิจกรรมอ านวยการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน) 3
8 จังหวัด 12.0000           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

5) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน 
เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ังใน
และต่างประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรดิน) กิจกรรม
จัดท าเขตเกษตรอินทรีย์

ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3 15 เร่ือง 82.3775 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

สาธารณสุข ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็นย่อย : อาหารปลอดภัย

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3 1 เร่ือง 4.3000 สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3 2,200 ราย 2.4951             ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3 5,000 ราย 28.1840           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

สาธารณสุข ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็นปฏิรูปย่อยอาหารปลอดภัย

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร 3
1,000 ราย 31.4000           กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3 3 แห่ง 5.2800 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ประเด็น : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อย : ทรัพยากรดินกิจกรรมจัดท า
เขตเกษตรอินทรีย์

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 8,480 ไร่ 38.1499 ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรดิน) 2.2 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 2.2.3 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง 2

2,500 ราย 81.4010 สวพส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 3

  - ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
 - เกษตรทฤษฎีใหม่

450,000
6,761

 
ไร่

ราย

661.0600 กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรดิน) กิจกรรม 
กิจกรรมจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 3 3,500 ราย 59.7377 กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรดิน  กิจกรรมจัดท าเขตเกษตร
อินทรีย์

โครงการสร้างความเช่ือม่ันสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาด

ท้ังในและต่างประเทศ 2
4 แห่ง 329.92 กป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

ด้านสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 3

(กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์, กิจกรรมส่งสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่)

110
700

210,000
52,500
800

 ฟาร์ม
ไร่

ราย
ไร่

เครือข่าย

68.3706               ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 3 3,200
500

แปลง
ราย

36.6594           วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรทางบก

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 3

   - โครงการย่อยเกษตรทฤษฎีใหม่
   - โครงการย่อยส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 100 ไร่/ราย

1533 ราย  (เป้าตรวจ
เย่ียม)

13.2000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืน 3 76 จังหวัด 28.5886           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนของประเทศ 3 1 เร่ือง 4.4964             สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 2 30,000 แห่ง 609.0295 กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 3 ( 3 กิจกรรม) 46,000
350,000

450
8,500

แห่ง
ตัวอย่าง

แห่ง
แห่ง

406.4171          ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 3 (2 กิจกรรม) 180,000/
485,000/
55,000/
120,000

ตัวอย่าง/ฉบับ/
ราย/แปลง

436.0196          วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย

ตลอดห่วงโซ่การผลิต 3
1 กลุ่ม 

(มาตรฐาน
บังคับ)

58.4345      มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

สาธารณสุข ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็นย่อย : อาหารปลอดภัย

โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 3
44,100 ราย 255.0850          กสก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

 3
132,300 ราย 213.7084          กสก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  3 1,250,000 ไร่ 366.6263 พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เงินรางวัลส าหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 4 รางวัล 0.2000             สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

กิจกรรมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 1 กิจกรรม 1.5000             สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(เกษตรกรรมย่ังยืน) 3 12,300 ราย 49.7612           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิยพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา 3 6,840 คน 13.3400           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 45,000 ไร่ 46.9810           ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

(ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) 1.3 หยุดย้ัง
และป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิง
พ้ืนท่ี 1.3.4 พัฒนาและขยายผลพ้ืนท่ีกันชน
รอบเขตป่าไม้ และ 1.4 เพ่ิมและพัฒนา
พ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 1.4.4 เพ่ิม
และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 10,800 ไร่ 12.7010           ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล (การขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 โครงการท่ัว
ประเทศ)

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 30,000       ราย 29.1305           ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 
4,000 โครงการท่ัวประเทศ

โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 210,000 ราย 6.5000             สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 3 77 แห่ง 41.2225           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 3 1,600 ล้านตัว 1,282.4219        กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

โครงการจัดจุดกระจายสินค้าประมงเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ E-Commerce

 และ new normal  3
1 แห่ง 20.0000 อสป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

 โครงการตลาดสินค้าประมงยุคใหม่จากประมงสู่ผู้บริโภค 3 1 แห่ง 50.0000 อสป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี(เสนอของบบูรณาการ

ภาคใต้ชายแดน) 3
1 แห่ง 337.0000 อสป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นศูนย์ผลไม้เมือง

ร้อนแห่งเอเชีย 3
350
80
500

คน
ร้อยละ

คน

1.0600             วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

- -

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก ด้าน

อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 3
1 แห่ง 14.3924           วก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน 
ท้องถ่ิน รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

- -

โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน (แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระดับภาค) 3
1 แห่ง 20.0000           วก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

- -

 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง

ชุมพร 3
1 แห่ง 45.0000 อสป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 8. รหัสเป้าย่อย 030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ทางเกษตรและระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

เศรษฐกิจ ด้านท่ีหน่ึง การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ให้กับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2 153 แปลง 86.5000           กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การเสริมสร้างพลังอ านาจ (การพัมนาธุรกิจ
ชุมชน)
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3 3,250
130
70

ราย
แปลง
ร้อยละ

14.5943           วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  3 6 แห่ง 10.3966 มกอช. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ

เศรษฐกิจ ประเด็น : ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นย่อย : การเสริมสร้างพลังอ านาจ

โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3 36 แปลง 20.0000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2 40,000 ราย 45.1845           ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (สร้างธุรกิจ
ระดับชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  2 2,547 แปลง 891.4500          กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นปฏิรูปย่อยการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ (การพัฒนาธุรกิจชุมชน)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 26,520 ราย 204.9000          กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค

โครงการจัดการฟาร์มและส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก 3 450 ราย 9.3600             กสก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร ศูนย์บริการทดสอบ

รับรองท่ีได้มาตรฐานในระดับสากล  3

3 ศูนย์ 50.4301 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค

โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้าน

อุตสาหกรรมยาง กลุ่มเกษตรกรฯ ท่ีผลิตยางชนิดต่างๆ 3

8 แห่ง 14.9861 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค

โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3

กิจกรรมพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10  แห่ง 13.0000           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3.การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

26. รหัสเป้าย่อย 090301 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมข้ึน

3) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการวิจัยการแลกเปล่ียนพันธ์ุยางระหว่างปี 2556 ของ IRRDB 
และการเปรียบเทียบพันธ์ุยางข้ันปลายของการแลกเปล่ียนระหว่าง

ประเทศ  3

44 พันธ์ุ 3.8082 กยท. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การต่างประเทศ 5 แผนย่อยการ
ต่างประเทศมี
เอกภาพและบูรณา
การ

5. รหัสเป้าย่อย 020501
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทย
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากข้ึน

4) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คน
ไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบ

โครงการ แสวงหา และสร้างความร่วมมือด้านยางพาราระหว่าง
ประเทศกิจกรรม แสวงหา และร่วมงานวิจัยและพัฒนาองค์กรท้ังใน

และต่างประเทศ 3 (จ านวนการประชุมท่ีไทยเข้าร่วมกับประเทศ
ต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ)

34 คร้ัง 25.0000 กยท. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การต่างประเทศ 5 แผนย่อยการ
ต่างประเทศมี
เอกภาพและบูรณา
การ

5. รหัสเป้าย่อย 020501
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทย
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากข้ึน

4) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คน
ไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบ

โครงการการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของสถาบัน

เกษตรกรท่ีได้รับมาตรฐาน GMP กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตยางแผ่น 3
8 กลุ่ม 5.34016 กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน

ยางเพ่ือการปลูกแทน 3

1.1 ปลูกแทนด้วยยางพันธ์ุดี 
1.2  ปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน

100,000
100,000

ไร่
ไร่

- กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
ในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้

2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม 2 (โครงการส าคัญ ปี 2565)

250 ลบ. 68.2500           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

กิจกรรมหลักส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม 3 56 ลบ. 30.0000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 3 4 ผลิตภัณฑ์ 3.7800             กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร
- ข้อมูลของตลาด

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 3

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

1,750 ราย 9.7837             ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและ
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเช่ือมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ี
เก่ียวข้อง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร
 - ข้อมูลของตลาด

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 3 (8 กิจกรรม) 40,000 ราย 1,320.0000        ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 3

กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์

0.2900
28.0721

 
ล้านตัว
ล้านตัว

1,018.7107           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก(Zoning by Agri-Map) 2 (โครงการส าคัญ ปี
 2565)

100 ไร่ 5.5000             มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร (ข้อมูลการตลาด) 
กิจกรรม การสนับสนุนกรเกษตรแบบโซนน่ิง

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2 540,000 ฟาร์ม 17.0707           กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ การสร้างและใช้ big data ภาคเกษตร

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3 3,300,000 ครัวเรือน 51.3494           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 3 6.2
1

ล้านครัวเรือน
ระบบ

202.3223          กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปประเทศความเท่าเทียมและ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นปฏิรูปย่อยการเสริมสร้างและใช้ 
Big Data ภาคเกษตร

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2 300 แปลง 65.4401           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 3 106
50,000

แปลง
ไร่

170.2400 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

ผลผลิตฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 3 30,000,000 ไร่ 451.2260          พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

โครงการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 3 5 ชนิดพืช 90.3954           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 2  โครงการส าคัญฯ ปี 65

1 ระบบ 20.6345           สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการจัดท าสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตร โครงการส าคัญฯ ปี 65 3
1 ระบบ 71.1462           สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร 2  
โครงการส าคัญฯ ปี 65

2 เร่ือง 20.0000           สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการขับเคล่ือนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนท่ีของ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 - 12 3
1 งาน 1.6705             สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 2 (3 กิจกรรมหลัก) 1 โครงการ 44.6065           สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/

มาตรการทางการเกษตร 2  โครงการส าคัญฯ ปี 65

1 เคร่ืองมือ 5.0184             สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural 

Big Data Center) 3
1 โครงการ 94.3340           สศก. ด้าน 6 การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

1.การพัฒนา
บริการประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียน
เป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการจัดท าฐานข้อมูลยางพารา (Big Data Center) 2 1 ฐานข้อมูล
ยางพารา

48.3206 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030601
ประสิทธิภาพการผลิตสินต้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรท่ีมีมาตรฐานและครบวงจร ท้ัง
เร่ืองเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรท่ีมุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาด

เกษตรกร) 2
77 จังหวัด 70.4602           กสก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นปฏิรูปย่อยการเพ่ิมผลิตภาพ 
(อุตสาหกรรมการเกษตร)

โครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ 3 2 คร้ัง 2.0000             อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย 3 6 คร้ัง 5.5000             อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 3 22 โครงการ 30.2724           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ

โครงการ Moac Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

การเกษตร 3

12 เดือน 10.0000           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์ 3
5 กิจกรรม 47.0000           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ

โครงการจัดต้ังศูนย์กลางรวบรวมสมุนไพรแปรรูปส่งเสริมภูมิปัญญา

ไทย 3
500 ชนิด/รายการ 50.0000           อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยในต่างประเทศ 3 4 คร้ัง 10.0000           อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิง

สร้างสรรค์ 3
10 ช่องทาง 60.0000           อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการตลาดกลางเพ่ือรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร อ.ต.ก. 

ประจ าจังหวัด 3
77 จังหวัด 3,324.4170        อ.ต.ก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. เพ่ิมมูลค่าการผลิตภาคเกษตร โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และ

สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม 2 (โครงการส าคัญปี 
2565)

600 ราย 11.0000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพ้ืนท่ี 3 2,000 ราย 72.2646           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 2

3,040
1 

ราย
เร่ือง

84.5279           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3
10 แห่ง 40.0000           กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ 

กิจกรรม การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 1 (โครงการ
ส าคัญปี 65)

7 แห่ง 10.0000           วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยาย
ผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

- -

โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความ

ต้องการของตลาด (พืชสมุนไพร  แมลงเศรษฐกิจ และไม้มีค่า) 1
30             แห่ง 6.2000             ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยาย
ผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 3 1,500 ราย 6.5120             ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 3 2,000 ราย 16.1600           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี

สาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ

อ านวยการก ากับติดตามการขับเคล่ือนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย

สมุนไพรไทย พ.ศ. 2563 - 2565 3
4 คร้ัง 1.7000             สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี

สาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือ
เศรษฐกิจ

อ านวยการขับเคล่ือนการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ 3 298 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

22.5778           สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี

สาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือ
เศรษฐกิจ

โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการน าผลพลอยได้และวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและพลังงาน

ทางเลือก  1

2 เร่ือง 1.6550             สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป
 และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากร
ชีวภาพ

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า 3 1,680 ราย 36.9319           กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและ
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเช่ือมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ี
เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแปร

รูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 3
20 ราย 3.0000             กป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและ
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเช่ือมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ี
เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 3 
(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยสู่การเป็นผู้ประกอบการ
มืออาชีพ)

500 แห่ง 10.8463           ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิม
มูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

- -

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 3 231 แห่ง 20.0000           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิม
มูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการ

ผลิตเกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 3
150 แห่ง 122.4420          กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิม
มูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสินค้าเกษตร 3 5 ชนิด 5.0000             วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิม
มูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร

- -

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพ่ือยกระดับสหกรณ์ท่ี
ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและ

น้ านมดิบ 2

1 ระบบ 2.5000             ตส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและ
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเช่ือมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ี
เก่ียวข้อง

เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (สร้างธุรกิจ
ระดับชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตร 3
1 เร่ือง 2.3500             สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้าน
การผลิตและการตลาดต่าง ๆ

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการธนาคารหม่อนไหม 2 (โครงการส าคัญ ปี 2565) 22 แห่ง 11.5000           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

โครงการผลผลิตการเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว 3 4 พันธ์ุ 38.5000           กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์
ในด้านต่างๆ

โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว 3 9 แผนงาน 178.98             กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์
ในด้านต่างๆ

ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 3 3,030 ตัน 165.1600          กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์
ในด้านต่างๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 3

กิจกรรม : ผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต
กิจกรรม : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช

1/86,000/320 ศูนย์/ตัน/ราย 226.6100          กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์
ในด้านต่างๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 3

กิจกรรม : ผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต
กิจกรรม : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช

75
1,200

80

ชนิด
ตัวอย่าง
ร้อยละ

212.0510          วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค

- -

โครงการส่งเสริมการท าสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่าง
ย่ังยืนเกษตรกรชาวสวนยางสมัครใจขอการรับรองเข้าร่วมโครงการ 

และย่ืนขอการรับรองมาตรฐานรวม 3

233,171.25 ไร่ 39.7700 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

1 อุตสาหกรรม
ชีวภาพ

14. รหัสเป้าย่อย 040101
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน

5) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดท้ัง
ในและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการ
สร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ 3 57 แห่ง 57.0000 กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030602
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2 55 แห่ง 19.9200           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

5 ท่องเท่ียว 1 การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

17. รหัสเป้าย่อย 050101
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน : 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ 3

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์

3
3,000

แห่ง
ราย

65.7000           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

5 ท่องเท่ียว 1 การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

17. รหัสเป้าย่อย 050101
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 8500
750
70

ราย
ไร่

ร้อยละ

24.5622           วก. ด้าน 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

16 เศรษฐกิจฐานราก 1 การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

30. รหัสเป้าย่อย 160101
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

เศรษฐกิจ 2.2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมี
ส่วนร่วม

4. ผลักดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตร
อย่างย่ังยืนตามแนวทาง BCG Model

กิจกรรมหลักอนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม 3 20 แห่ง 99.0700           มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 1.เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน

6. รหัสเป้าย่อย 030101 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถ่ิน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 3 800 ราย 8.4836             กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป
 และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากร
ชีวภาพ

โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์

ปศุสัตว์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3
 -  - 6.1380             กสส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยาย
ผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 3

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธ์ุ 20.0000           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยาย
ผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 3
100,000 ไร่ 591.4500          พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร (ข้อมูลของตลาด) 
กิจกรรม การสนับสนุนการเกษตรแบบโซน
น่ิง

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri map) 2
3,000 ราย 6.3136             ตส. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

2) สร้างความม่ันคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร (ข้อมูลของตลาด) 
กิจกรรม การสนับสนุนการเกษตรแบบโซน
น่ิง

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 3

         

6,000 ไร่ 36.0440           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน : 
อุตสาหกรรมการเกษตร (ข้อมูลของตลาด) 
กิจกรรมการสนับสนุนการเกษตรแบบโซนน่ิง

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 3 : การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือจัดท าแนวทางบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตร

2 เร่ือง 10.0000           สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 3 2500
50

ราย
แห่ง

6.2500             กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค

เกษตร 3
12 ล้านต้น 159.6394          กสก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีดินปัญหา 3 98,825 ไร่ 211.3403          พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 

(นาร้าง+เกษตรผสมผสานในชายแดนใต้) 3
2,200 ไร่ 21.9450           พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 3 186,000 ตัวอย่าง 144.5537          พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 3 167,000 ไร่ 268.1760          พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการสนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 18,000 ราย 19.4600           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 
4,000 โครงการท่ัวประเทศ*กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันอย่าง

ครบวงจร 3
3,450 ไร่ 16.3013           พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์

ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 3
7,720 ไร่ 9.6667             พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 3 (จัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพารา 
และสวนปาล์มน้ ามันภาคใต้

1,200 ไร่ 22.8800           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 3 2,275 แห่ง 16.5250           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการบริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า 3 12 แห่ง 95.8336           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับต าบล 3 154 ต าบล 6.6188             พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

โครงการความร่วมมือพัฒนาต าบล (Smart tumbon) 2 80,000 ราย 12.2880           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3 70,000 ไร่ 60.3363           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

เศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจระดับ
ชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุ่ม

โครงการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 3 1,092,378 ไร่ 828.2097          พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 2 44 จังหวัด 883.1885          พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ปลูกข้าวลุ่มน้ าเจ้าพระยา-แม่กลอง) 3 4,500 ไร่ 10.5188           พด. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 3 7,500
7,500

ราย
ไร่

23.4143           กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

15. รหัสเป้าย่อย 030601
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

5. เช่ือมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาค
เกษตร สอดรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และ
เขตเศรษฐกิจอ่ืนๆ

โครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 3 50 ชุมชน 150.0000          กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

5 ท่องเท่ียว 1 การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

17. รหัสเป้าย่อย 050101
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 ระบบ 33.6399           ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

7.โครงสร้างพ้ืนฐาน
 ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล

1 โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

19. รหัสเป้าย่อย 070101
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

7) พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการการจัดท าข้อมูลต้นทุน โลจิสติกส์สินค้าเกษตร 3 1 เร่ือง 2.3440             สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

7.โครงสร้างพ้ืนฐาน
 ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล

1 โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

19. รหัสเป้าย่อย 070101
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

8) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ตลอดโซ่อุปทานท้ังภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการการด าเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาด้านการเกษตรและ

สหกรณ์ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 3
1 เร่ือง 0.1000 สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

23. รหัสเป้าย่อย 090101 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง และสาธารณูปโภคท่ีส าคัญ

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ      21,612.0363 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าไก่ไข่คุณภาพสูง 3 (2 กิจกรรม) 30
40

 ฟาร์ม
ราย

           10.5000 ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

24. รหัสเป้าย่อย 090101 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน

3) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    2,537.5764 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 3

กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

40,000 สายพันธ์ุ 13.2666        วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผล
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 3

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร
กิจกรรม : การขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

15
8

 
เร่ือง
เร่ือง

278.9341      วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา 3
1 แห่ง 31.6805        วก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

สาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
เพ่ือเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 3
1 ระบบ 42.6244        กป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

7.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์
 และดิจิทัล

1 โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

19. รหัสเป้าย่อย 070101
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

8) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ตลอดโซ่อุปทานท้ังภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับงานทางนิติ

วิทยาศาสตร์ทางการประมง 3
1 แห่ง 12.8975        กป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

5 ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

61. รหัสเป้าย่อย 230501
 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศท่ีส าคัญ

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน

และน้ า 3
13 แผน 23.4805        พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

3 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
 ด้านส่ิงแวดล้อม

58. รหัสเป้าย่อย 230301
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก 
ทางน้ าและทางทะเล

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย

1) มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนวิจัยต่อยอดเชิงสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร

2) สถาบันเกษตรกรมีการใช้นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

3) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

4) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด

1) อัตราการขยายตัวของงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร / อัตราการขยายตัวของงานวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร

2) จ านวนสถาบันเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

3) มูลค่าผลผลิตของแปลงใหญ่ท่ีน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ท้ังพืช ปศุสัตว์ ประมง (ร้อยละ)

4) ผลผลิตต่อไร่ของแปลงใหญ่ท่ีน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ท้ังพืช ปศุสัตว์ ประมง (ร้อยละ)
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    2,537.5764 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ

ประเทศ 3
28 แผน 64.4914        พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
 ด้านองค์ความรู้
พ้ืนฐาน

59. รหัสเป้าย่อย 230401 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานท้ัง ๔ ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

1) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน

โครงการปัจจัยพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

เกิดองค์ความรู้และต่อยอดงานพัฒนาท่ีดินของประเทศ 3
1 โครงการ 13.5000        พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

5 ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

60. รหัสเป้าย่อย 230501
 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศท่ีส าคัญ

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ 3
1000
80

ราย
ร้อยละ

174.1750      สวก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

5 ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

60. รหัสเป้าย่อย 230501
 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศท่ีส าคัญ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม

การบริหารจัดการและส่ือสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรม

สารสนเทศ 3
50
5

120,000

หน่วยงานสะสม 
ฐานข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน 

คร้ัง

33.8600        สวก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

5 ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

60. รหัสเป้าย่อย 230501
 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศท่ีส าคัญ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

ส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง 3
30 โครงการ 82.0000        สวพส. (ขอ

ผ่านกองทุน
 สกสว.)

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

2 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
 ด้านสังคม

57. รหัสเป้าย่อย 230201
 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

1) สร้างความเสมอภาคทางสังคม

2. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและน าไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจ้ิม
ฟันจระยักษ์ในทะเลสาบสงงขลาเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์อย่างย่ังยืน 1

1 โครงการ 2.9373         กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

57. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
ของปลาตะเพียนต่างประชากรท่ีมีความแตกต่างทาง

พันธุกรรมในแหล่งน้้าธรรมชาติ 1

1 โครงการ 0.5090         กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

57. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

โครงการการประเมินผลส้าเร็จและผลตอบแทนของการ
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้้าและคงความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือน้าไปสู่แนวทางการก้าหนด

นโยบายบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 3

1 โครงการ 0.3692         กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

57. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 3 100 โครงการ 147.7895      กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
 ด้านองค์ความรู้
พ้ืนฐาน

60. รหัสเป้าย่อย 230401 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานท้ัง ๔ ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

1) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 
โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    2,537.5764 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 3

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 40
 

โครงการ
65.5839        ปศ. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

56. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
 (การพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรมผ่านการ
จัดสรรเงินทุนอย่างมีคุณภาพ)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อน

ไหม (โครงการส าคัญ ปี 2565) 3
50 ร้อยละ (ผลงานวิจัยถูก

น าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ)

31.0000        มม. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
 ด้านองค์ความรู้
พ้ืนฐาน

59. รหัสเป้าย่อย 230401 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานท้ัง ๔ ด้านทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

1) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 
โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาด้านการจัดการดิน

และท่ีดิน 3
34 แผน 65.7404        พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

56. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

โครงการพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง  3
50 แห่ง 15.8100 กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 4 เกษตรแปรรุป 11. รหัสเป้าย่อย 030401 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้าง
ความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และ
สินค้าเกษตร

 โครงการวิจัย สนับสนุนและขยายผลการผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีศักยภาพในเชิงธุรกิจ 3

 

5 ผลิตภัณฑ์ 18.3754        กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

56. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ

 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายโอกาสทาง
การค้าของอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยาง นวัตกรรม หรือ 

เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3

อย่างน้อย 5  ผลิตภัณฑ์ 9.9121         กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

56. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา จัดประกวด

ผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต/ประเทศ 3
7/1 คร้ัง/คร้ัง 40.0000 กยท. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ

โครงการพัฒนาเกษตกรโคนมสู่ Smart Farmers 3 2,000 ราย 1.2000         อ.ส.ค. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
ภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน
 รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้

 Application สารสนเทศโคนม 3
1,486 ราย 2.7000         อ.ส.ค. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
ภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน
 รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

2. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและน าไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ /
3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า (Precision agriculture)

การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยท่ีมีศักยภาพและการผลักดัน

ผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 3
660
45

ล้านบาท 
ร้อยละ

726.0000      สวก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1.การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

56. รหัสเป้าย่อย 230101
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปัจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย : ระบบนิเวศด้านวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม

74



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    2,537.5764 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น
3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า (Precision agriculture)

โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงการผลิตพืช 2 2 เทคโนโลยี 4.7400         กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ 3 1 ระบบ 10.2000        กข. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบ

อัจฉริยะในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2
4 ระบบ 174.8050      กป. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร่ืองจักรกลและ

อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) 3

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์
ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)

12
500

แห่ง
ราย

85.0000        ปศ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร
 - ข้อมูลของตลาด

โครงการสนับสนุนการผลิตพันธ์ุดี (พืช ประมง ปศุสัตว์) ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ 2 (โครงการส าคัญปี 65)

12
900
2

แปลง/โรงเรือน
ราย

Platform

25.0000        วก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมี
ส่วนร่วม

โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (ชุมชนพัฒนาท่ีดินเกษตร

อัจฉริยะ) 3
12 ชุมชน 9.5200         พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ

โครงการจัดท าแผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงสาธิต

เกษตรอัจฉริยะ 3
50 แปลง 0.7500         พด. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ

โครงการจัดท าและพัฒนาแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน 3
8 พ้ืนท่ี 1.2000         ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 2 1,250
9

ราย
จุด

30.7958        กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

โครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลทางการ
เกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (โรงเรือนผักกาง

มุ้งพร้อมระบบน้ าอัจฉริยะ) 3

132 แห่ง 51.7000        ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    2,537.5764 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการส่งเสริมการใช้เร่ืองจักรกลทางการเกษตร 2 6,000 ราย 29.4404        กสก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต

เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมี
ส่วนร่วม ประเด็นย่อยการยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
 (ส่งเสริม Smart Farmer และ 
Precision farming)

โครงการสร้างเครือข่ายบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

ร่วมกันของชุมชน 3
200 จุด 15.1200        กสก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัย
การผลิต เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการแปรรูปและจัดการตลาด

เกษตรอัจฉริยะ 3 ( 4 กิจกรรม)

 -
20
77
20

ผลิตภัณฑ์/แห่ง
แห่ง

จังหวัด
แห่ง

      139.1900 กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart farmer และ 
Precision farming

โครงการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP)

 3

4 แห่ง  - กสส. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart farmer และ 
Precision farming

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอัจฉริยะ 3 1 ระบบ 20.0000        สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart Farmer และ 
Precision Farming

โครงการบูรณาการข้อมูลการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 3
1 ระบบ 30.0000        สป.กษ. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ี
สามารถเข้าถึงได้

เศรษฐกิจ ส่งเสริม Smart Farmer และ 
Precision Farming

โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือการดูแลรักษาไม้ผล 2  
โครงการส าคัญฯ ปี 65

1 ระบบ 7.7384 สศก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 12. รหัสเป้าย่อย 030501
 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน

ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
1 เร่ือง 3.5400         สศก. ด้าน 2 การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 5 เกษตรอัจฉริยะ 13. รหัสเป้าย่อย 030502
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน
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กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ                    213,736.5838 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

1. การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างสมดุล ย่ังยืน 
และมีธรรมาภิบาล

โครงการบริหารจัดการน ้า พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิม

พื นท่ีชลประทาน 1

 2,194,304 ไร่ 141,344.1042                     ชป. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

2. การเพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั ง
ระบบ ในการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

44. รหัสเป้าย่อย 190202 
ระดับความม่ันคงด้านน ้าเพ่ือการ 
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น

2) จัดการน ้าเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งน ้าและการ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร

โครงการบริหารจัดการน ้า พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิม

พื นท่ีชลประทาน 3 (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นท่ี
ระดับภาค)

1,174,384 ไร่ 25,951.8602                      ชป. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

1 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหล่ือม
ล้าในทุกมิติ

เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งน ้าและการ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า 3  1,573,251 ไร่ 37,581.8094                      ชป. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

1.การพัฒนาการจัดการน ้าเชิง
ลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงด้านน ้าของประเทศ

43. รหัสเป้าย่อย 190102 	
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน ้าเพ่ิมขึ น

3 จัดระบบการจัดการน ้าในภาวะวิกฤต ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรน ้า การบริหารเชิงพื นท่ี

โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟู

พื นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 3
10 แห่ง 187.9000 พด. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

1.การพัฒนาการจัดการน ้าเชิง
ลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงด้านน ้าของประเทศ

42. รหัสเป้าย่อย 190101 
ระดับความม่ันคงด้านน ้าอุปโภคบริโภค
เพ่ิมขึ น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 
(สูงสุดท่ีระดับ5)

2) จัดการน ้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พื นท่ีต้นน ้า พื นท่ีชุ่มน ้า พื นท่ีพักน ้า 
แหล่งน ้าธรรมชาติ (รวมล้าน ้า) แอ่งน ้าบาดาล
 การระบายน ้าจากเมืองชายฝ่ัง

โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 3 40,000 บ่อ 712.0000 พด. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

2. การเพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั ง
ระบบ ในการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

44. รหัสเป้าย่อย 190202 
ระดับความม่ันคงด้านน ้าเพ่ือการ 
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น

 2) จัดการน ้าเพ่ือการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

การบริหารเชิงพื นท่ี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับความม่ันคงด้านน ้าส้าหรับการเกษตร / ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน ้าเพ่ิมขึ น

2) ผลิตภาพจากการใช้น ้าของภาคเกษตรเพ่ิมขึ น

1) พื นท่ีรับการบรรเทาอุทกภัย / ดัชนีการรับมือพิบัติภัย

2) พื นท่ีรับประโยชน์ท่ีสร้างใหม่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

8) ระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับด้านการเกษตรภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลท่ีส้าคัญ
8) ภาคเกษตรไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติเก่ียวกับด้านการเกษตร และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก้าหนดมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ น

3) คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน และแหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

4) คุณภาพอากาศ อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

5) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ น

7) วัดความสอดคล้องในระดับความร่วมมือตามพันธกรณีด้านการเกษตร /จ้านวนความร่วมมือ/ผลส้าเร็จของโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือ /มูลค่าการค้าท่ีเพ่ิมขึ นจากการเจรจาเปิดตลาด

4) คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื นท่ีเกษตรเป้าหมายทั งหมด)

3) คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน และแหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย

6) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรไทยลดลง

7) ภาคเกษตรไทยสามารถสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับประเทศไทย

5) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ท่ีเก่ียวข้อง

6) จ้านวนการจัดฝึกอบรม (ครั ง) / ปริมาณก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร (ร้อยละ)
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ                    213,736.5838 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการแก้ไขปัญหาลุ่มน ้าวิกฤติอย่างย่ังยืน
กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน ้า

วิกฤติ 3
12

 
แห่ง

27.9055                           ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

1.การพัฒนาการจัดการน ้าเชิง
ลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงด้านน ้าของประเทศ

43. รหัสเป้าย่อย 190101 
ระดับความม่ันคงด้านน ้าอุปโภคบริโภค
เพ่ิมขึ น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 
(สูงสุดท่ีระดับ5)

2) จัดการน ้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พื นท่ีต้นน ้า พื นท่ีชุ่มน ้า พื นท่ีพักน ้า 
แหล่งน ้าธรรมชาติ (รวมล้าน ้า) แอ่งน ้าบาดาล
 การระบายน ้าจากเมืองชายฝ่ัง

2. การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากร
การเกษตร

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน ้าจืดอย่าง

ย่ังยืน 3
50 แหล่ง 589.1512                         กป. ด้าน 5 การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

18.การเติบโต
อย่างย่ังยืน

1.การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว

35. รหัสเป้าย่อย 180101
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ
ย่ังยืนสูงขึ น

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เชื อจุลินทรีย์ เพ่ือน้าไปสู่การผลิตและขยายผล
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างย่ังยืน 1 1,800 ล้า 680.3887 กป. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18.การเติบโต
อย่างย่ังยืน

2.การสร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล

36. รหัสเป้าย่อย 180201
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล
เพ่ิมขึ น

2) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ผลผลิตการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3 (กิจกรรม
บริหารจัดการ)

261.5192                         ส.ป.ก. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ น

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตร

3. การจัดการพื นท่ีเกษตร ประมง และปศุสัตว์
เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุล
และย่ังยืน

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (ภาคเหนือ) 3  (3 
กิจกรรม) 2

200
3
50
90

 
แห่ง
ราย
ชนิด
ราย
กลุ่ม

57.2280                           ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการส่งเสริมอินทรีย์ (ภาคเหนือ) 3 (3 กิจกรรม) 160/600
10/8

1

ราย/ไร่
ผลิตภัณฑ์/แห่ง

แห่ง

109.6588                         ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ไก่พื นเมือง (ภาคเหนือ) 3

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ไก่พื นเมือง

90
2,700

กลุ่ม
ราย

4.1239                            ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื อและโคนม

คุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3 (4 กิจกรรม)

2 แห่ง 95.5495                           ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง) 3 

(3 กิจกรรม)

1
100
1

100

แห่ง
ราย
ครั ง
แห่ง

146.0920                         ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ                    213,736.5838 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน (ภาคกลาง) 3 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด่านสินค้าเกษตร

3,750 ตัวอย่าง 8.4000                             ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร (ภาค

ตะวันออก) 3 (3 กิจกรรม) 2,000
10,000

500

 
ราย
ตัว
ราย

42.6900                           ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
 ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (ภาค

ตะวันออก) 3

กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตร

300 ตัวอย่าง 7.3138                             ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 

(ภาคใต้) 3 ( 2 กิจกรรม)

1
100
360
100

แห่ง
ราย
ตัว

ฟาร์ม

35.4150                           ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 

(ภาคใต้) 3

กิจกรรมส่งเสริมการเลี ยงแพะแบบผสมผสานในพื นท่ี
สวนยางพารา/ปาล์ม

370
1,850

 
ราย
ไร่

102.2000                         ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 

(ภาคใต้ชายแดน) 3 (4 กิจกรรม)

150 ราย 151.0386                         ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 18. รหัสเป้าย่อย 060101
 เมืองในพื นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติ

2) 	พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อ
ยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื นท่ี

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียด้านปศุ

สัตว์ 3

กิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบของเสียจากฟาร์มปศุ
สัตว์

35
700

 
แห่ง

ตัวอย่าง

15.0000                           ปศ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18.การเติบโต
อย่างย่ังยืน

4.แผนย่อยการจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตร
ทั งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

39. รหัสเป้าย่อย 180401
 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้
ดินและแหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์

1) จัดการคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่ง
น ้าใต้ดิน และแหล่งน ้าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

การปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้า
ระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
มลพิษ

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื นท่ีการเกษตร 3 361/77/
21,660

เครือข่าย/
จังหวัด/ราย

35.0343 กสก. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18.การเติบโต
อย่างย่ังยืน

4.แผนย่อยการจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตร
ทั งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

39. รหัสเป้าย่อย 180402
  คุณภาพอากาศ เสียง และความ
ส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความ
ส่ันสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
ทั งในระยะสั น ปานกลาง และระยะยาว

โครงการแผนการใช้ท่ีดินระดับต้าบลเพ่ือวางผังเมือง

เกษตรสีเขียว 3
7,225 ต้าบล 20.0000                           พด. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

6.พื นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ รหัสเป้าย่อย 060202
ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และ
ภูมิวัฒนธรรม

1) จัดท้าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน
 ด้านการพัฒนาพื นท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื นท่ี
อนุรักษ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ                    213,736.5838 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท้าประมงอย่าง
สมดุลและย่ังยืน

โครงการผลิตและขยายสัตว์น ้าพันธ์ุดี 3 12 ชนิดพันธ์ุ 84.8188                           กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมขึ น

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เชื อจุลินทรีย์ เพ่ือน้าไปสู่การผลิตและขยายผล
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 3 2,000 ล้านตัว 600.0000                         กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3 การเกษตร 3 เกษตรชีวภาพ 9. รหัสเป้าย่อย 030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพ่ิมขึ น

1. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และ
เชื อจุลินทรีย์ เพ่ือน้าไปสู่การผลิตและขยายผล
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

โครงการพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้าจืดอัจฉริยะ 3 8 แห่ง 80.0000                                 กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

5 ท่องเท่ียว 1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

17. รหัสเป้าย่อย 050101
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ น

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน

5. การปรับตัวและลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

โครงการการปฏิบัติการฝนหลวง 3 80 ร้อยละ 818.0000 ฝล. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

2. การเพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั ง
ระบบ ในการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

44. รหัสเป้าย่อย 190202 
ระดับความม่ันคงด้านน ้าเพ่ือการ 
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น

 2) จัดการน ้าเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งน ้าและการ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร

ผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและ

บริการด้านการบิน 3
90 ร้อยละ 3,588.74 ฝล. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน ้าทั ง
ระบบ

2. การเพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั ง
ระบบ ในการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

44. รหัสเป้าย่อย 190202 
ระดับความม่ันคงด้านน ้าเพ่ือการ 
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ น

 2) จัดการน ้าเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งน ้าและการ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 3 90 ร้อยละ 27.6480                           ฝล. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

23.การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 ด้านส่ิงแวดล้อม

58. รหัสเป้าย่อย 230301
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างย่ังยืนเพ่ิมขึ น

4) พัฒนาการบริหารจัดการน ้า เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งน ้าและการ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3
100,000 ไร่ 55.0000 พด. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18.การเติบโต
อย่างย่ังยืน

3 การสร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ

37. รหัสเป้าย่อย 180301 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยลดลง

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก้าหนด
เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในระยะยาวท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

โครงการแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

และลดโลกร้อน  3
12,000 ไร่ 37.1351 พด. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

18.การเติบโต
อย่างย่ังยืน

3 การสร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ

37. รหัสเป้าย่อย 180301 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยลดลง

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก้าหนด
เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในระยะยาวท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

6. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการส่งเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก

 1
90 ครั ง 181.7000 กป. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

5 แผนย่อยการต่างประเทศมี
เอกภาพและบูรณาการ

5. รหัสเป้าย่อย 020501
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึ น

7) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ
และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ                    213,736.5838 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการปฏิรูป

ท่ีดิน 3 (ใช้งบประมาณจากผลผลิตการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กิจกรรม บริหารจัดการ)

26 ราย 2.8000 ส.ป.ก. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศท่ีมุ่งกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยอย่างท่ัวถึงมากขึ น

โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีดินให้ย่ังยืนกับ
ต่างประเทศ (World Soil Day, Asian Soil 

Partnership หรือ ASPและ CESRA ) 3

1 โครงการ 13.5000 พด. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

5) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตร
ประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ 

ส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD / ICL / 

WASWC) 3

2 โครงการ 0.8598                             พด. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืนกับนานาประเทศ

การเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ 3 48 ครั ง 21.0000 สป.กษ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืนกับนานาประเทศ

ส่งเสริมการด้าเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 3
8 โครงการ 6.0000 สป.กษ. ด้าน 5 การสร้าง

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืนกับนานาประเทศ

ค่าบ้ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 2 องค์กร 51.0000                           สป.กษ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืนกับนานาประเทศ

การส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น 3 17 คน 2.0000                             สป.กษ. ด้าน 5 การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 การ
ต่างประเทศ

2 แผนย่อยความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ

3. รหัสเป้าย่อย 020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

8) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืนกับนานาประเทศ
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

1. การพัฒนากลไกการด าเนินงาน
ของภาครัฐ

โครงการ“พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย

โครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูล (Cyber Security)” 3
1 ระบบ         44.0000 สศก. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

1. รหัสเป้าย่อย 010201 
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการ
วางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงทางไซ
เบอร์

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

โครงการจัดท าศูนย์ส ารองระบบคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Rocover site) 3
1 ศูนย์         72.6700 สศก. ด้าน 1 ความม่ันคง 1 ความม่ันคง 2 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

1. รหัสเป้าย่อย 010201 
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการ
วางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงทางไซ
เบอร์

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

โครงการปฏิรูปองค์กรส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านการเงินและบัญชี 3
100 ร้อยละ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้

โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ให้บริการดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 3
1 ระบบ 5.3000          ตส. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วย

กระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ 3

1 ระบบ 3.5300          ตส. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย
1) ป้องกันและแก้ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมข้ึน (จ านวนงานบริการ)

3) บริการของหน่วยงานสังกัด กษ. มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

9) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร ท่ีได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีเน้ือหาท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ตัวช้ีวัด
1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกันและแก้ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2) จ านวนกระบวนงานและบริการของส่วนราชการในสังกัด กษ. ท่ีปรับเปล่ียนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

3) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานสังกัด กษ.

4) จ านวนโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

5) ฐานข้อมูลท่ีมีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลท้ังภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ

6) ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

7) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเร่ืองวินัย (ทุจริต))

8) ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีต่อองค์กร / สัดส่วนข้าราชการท่ีกระท าผิดกฎหมายลดลง

9) จ านวนกฎหมายด้านการเกษตรท่ีได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

5) หน่วยงานสังกัด กษ. มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

6) บุคลากร กษ. มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

7) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

8) บุคลากร กษ. ยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือเกษตรกร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และเว็บไซต์หน่วยงาน

ย่อยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
1 ระบบ 6.5000          ตส. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (3 

กิจกรรม) 3
1
2
1

ระบบ
ระบบ
ระบบ

        85.7000 กสส. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

47. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิตัล

โครงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้

แผนงานบูรณาการ 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2.การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

48. รหัสเป้าย่อย 200201
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ

โครงการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานภายใน ส.

ป.ก. 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2.การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

48. รหัสเป้าย่อย 200201
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

2) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า

โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายใต้

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2.การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

48. รหัสเป้าย่อย 200201
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ การรับรู้ 
และความเข้าใจของประชาชนอันดีท่ีมีต่อการด าเนินงาน

ของ ส.ป.ก. 3

100 ร้อยละ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

2. การพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรย่ังยืน 3 8,060 อัตรา 2,372.5180 กป. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3.การเกษตร 2.เกษตรปลอดภัย 7. รหัสเป้าย่อย 030201
 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตราย

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคง

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประมง 3
7 โครงการ 90.2612        กป. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1.การพัฒนาบริการ
ประชาชน

48. รหัสเป้าย่อย 200101
 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

โครงการบริหารและติดตามงบประมาณกรมประมง 3 4 กิจกรรม 5.0000          กป. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2.การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

49. รหัสเป้าย่อย 200201
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ

โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาการประมง 3 6 กิจกรรม 12.4700        กป. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2.การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

49. รหัสเป้าย่อย 200201
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ

โครงการการบริหารจัดการด้านงานบริหารราชการ

ส่วนกลาง กรมประมง 3
5 กิจกรรม 10.3692        กป. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2.การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

49. รหัสเป้าย่อย 200201
หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการการพัฒนาการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 3 4 ระบบ 1.2680 กยท. ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การเกษตร 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

14. รหัสเป้าย่อย 030601
	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือน
ภัยสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

โครงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

3) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปล่ียนแปลงได้ในทุก
มิติ

โครงการพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตราก าลัง 3 1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

3) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปล่ียนแปลงได้ในทุก
มิติ

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบ

ราชการ 4.0 2

3 ระบบ 86.1053        พด. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

อ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร (3 

กิจกรรม) 3
- -  579.000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายส าคัญ 3 76 จังหวัด         30.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ด้วยระบบการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 3

18 เขต           3.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

การส่งเสริมการผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ 

สป.กษ. 3
4 คร้ัง           1.6100 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

แผนพัฒนา สป.กษ./กษ. 3 3 คร้ัง  - สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของ กษ. ให้รับรู้

เป็นไปทิศทางเดียวกัน 3
4 คร้ัง           0.6000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

84



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนาระบบการบริหารส านักงานดิจิทัล 

(E-Office) 3
1 ระบบ           2.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการจัดท ากรอบการก ากับดูแลข้อมูลกลางของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3
1 ระบบ           5.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ระยะท่ี

 1 3
1 ระบบ           7.4928 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือน (Server Virtualization) พร้อมระบบ

ส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3

1 ระบบ         12.6000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย

และยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ 3
1 ระบบ         50.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการพัฒนาระบบการสนทนาโต้ตอบแบบอัตโนมัติ 

(Chat bot) เพ่ือให้ข้อมูลการช่วยเหลือแก่เกษตรกร 3
1 ระบบ           6.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศข้อมูลกลางเกษตรดิจิทัล
 จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิ

ปัญญาทางการเกษตร 3

1 ระบบ           1.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

พัฒนาการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ 3 1 ระบบ           0.3000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาระบบงานและแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัด กษ. 3
6 คร้ัง 5.0000          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

3) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปล่ียนแปลงได้ในทุก
มิติ

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน 
 - โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 3
 - คร้ัง           5.0000 กสส. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

4.การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

49. รหัสเป้าย่อย 200401
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

3) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปล่ียนแปลงได้ในทุก
มิติ

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด  ปรับตัวได้เร็ว และ
ระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

51. รหัสเป้าย่อย 210101 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

4. ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

51. รหัสเป้าย่อย 210101 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร ส.ป.ก. 3 1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

51. รหัสเป้าย่อย 210101 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

ให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 3
120 คน           0.3000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

52. รหัสเป้าย่อย 210102  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต
 โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม

บูรณาการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 3
2 คร้ัง           0.0100 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

52. รหัสเป้าย่อย 210102  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต
 โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริต 3
1 คร้ัง           0.2000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

52. รหัสเป้าย่อย 210102  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต
 โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม

โครงการขอต้ังม่ันท าความดีเพ่ือ สป.กษ. 3 50 ร้อยละ
ของ

บุคลากร
ใน

หน่วยงาน

 - สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

21.การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

52. รหัสเป้าย่อย 210102  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเน่ือง

3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่
เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์
ให้กับก าลังคนภาครัฐ

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองนักจัดการงาน

สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ ามืออาชีพ 3
50 ราย 0.5000          กป. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

51. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

รายการบุคลากรภาครัฐ 3,669.6693    ปศ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง พร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 217 อัตรา 111.0852       สวพส. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
 -  ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

ค่าใช่จ่ายบุคลากรภาครัฐ 855.6069       ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายการบุคลากรภาครัฐ 96 ร้อยละ 228.9932 ฝล. ด้าน 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

19.การบริหาร
จัดการน้ าท้ัง
ระบบ

2. การเพ่ิมผลิตภาพของ
น้ าท้ังระบบ

44. รหัสเป้าย่อย 190202 
ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการ 
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,901 อัตรา       936.1818 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส.ป.ก.

 สู่ระบบราชการ 4.0 3
120 ราย - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม 3 (เป็นโครงการท่ีบรรจุในแผนพ้ืนฐาน)

1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

โครงการสัมมนาเพ่ือยกระดับและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

โครงการวางแผนพัฒนาก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. 

เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบราชการ 3
1 โครงการ  - ส.ป.ก. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานกองทุนการปฎิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3
1 โครงการ 35.2200        ส.ป.ก.

(เงินนอก
งบประมาณ)

ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 3 640 ราย         17.3760 ตส. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ก าลังพลภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมมีสมรรถนะ
สูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการศึกษาวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลัง สป.กษ. 3 1 เร่ือง 3.0000          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 3 20 โครงการ/
กิจกรรม

 - สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นมืออาชีพ 3 383 คน           0.9945 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. 3
215 คน           0.5365 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการสรรหา Young Smart Officer 3 ร้อยละ 30 
ของ

ต าแหน่ง
ท่ีว่าง

ร้อยละ - สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง 3
1,190 คน 14.1452        สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

ทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 45 คน 13.1900        สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารและการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศ 2 ทุน 

(ญ่ีปุ่น/จีน) 3

2 คน 0.8500          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง

 กษ. (ตามเง่ือนไขรับรองหลักสูตร กพ.) 3
1 เร่ือง 0.3000          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

88



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 20.0000        สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 3 175 คน 1.0663          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการสัมมนา พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับทักษะอนาคต

 3
150 คน 0.4473          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การเกษตร
ต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.

2560-2564 3

40 คน 0.0808          สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ก าลังคนภาครัฐท่ีมีขนาดเหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูดสร้าง
 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 กิจกรรม) 3
65

1/100
890

2,645

คน 
คร้ัง/ราย

ราย
ราย

87.2514        กสส. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะท่ีสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและขับเคล่ือน

นวัตกรรมด้านการสหกรณ์ 3
5 เร่ือง 10.0000        กสส. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะท่ีสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมประเพณี 
จิตส านึกรักองค์กร และสร้างความผูกพันของคนใน

องค์กร 3

3 คร้ัง 4.0000          กสส. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะท่ีสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

โครงการฝึกอบรมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3 31 โครงการ 12.6263        สศก. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

20.การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

5 การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

50. รหัสเป้าย่อย 200501 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

การบริหารราชการ
แผ่นดิน

 - ขนาดก าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัดมีผลิต
ภาพสูง
 - ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

4. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้าน
การเกษตร

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกร 3
1 ฉบับ           0.6000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

22.กฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

1 การพัฒนากฎหมาย 54. รหัสเป้าย่อย 220101	
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ
 ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดย
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมายท่ีมีอยู่ทุกล าดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย

กฎหมาย มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 กับ

แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมายงานปี 2565 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จ านวน หน่วยนับ    8,952.0752 ประเด็น แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา ด้าน ประเด็น

โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเกษตรพันธสัญญา 3
1 ฉบับ           0.5000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

22.กฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

1 การพัฒนากฎหมาย 54. รหัสเป้าย่อย 220101	
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ
 ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดย
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมายท่ีมีอยู่ทุกล าดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย

กฎหมาย มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตาม

แผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 3
2
1

คร้ัง  0.1000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

22.กฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

1 การพัฒนากฎหมาย 54. รหัสเป้าย่อย 220101	
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ
 ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดย
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมายท่ีมีอยู่ทุกล าดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย

กฎหมาย มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จัดท าข้อมูลด้านการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา

เพ่ือสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูล 3
1 ฐานข้อมูล           0.0500 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

22.กฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

1 การพัฒนากฎหมาย 54. รหัสเป้าย่อย 220101	
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ
 ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดย
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของกฎหมายท่ีมีอยู่ทุกล าดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย

กฎหมาย มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการจัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมย่ังยืน 3
1 ฉบับ           2.0000 สป.กษ. ด้าน 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

22.กฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

1 การพัฒนากฎหมาย 54. รหัสเป้าย่อย 220101	
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง

2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องด าเนินการให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ

กฎหมาย มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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