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ดวงตราสััญลัักษณ์์

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

	 	 ลัักษณะของดวงตราสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัรูป็กลัม	 เส้ำนัผ่่าศูนัย์์กลัางกว้าง	 

6	เซนัติเมตร	ตรงกลัางเป็็นัรูป็พระพิรุณป็ระทัับนัั�งบนัแท่ันัพระอาสำน์ั	ห้้อย์พระบาทัขวา	พระหั้ตถ์์ขวา 

ถื์อเต้าห้ลัั�งนัำ�าทิัพย์์	 พระห้ัตถ์์ซ้าย์ป็ระทัานัพร	 อยู่์ในัซุ้มเรือนัแก้ว	 ด้านัข้างซุ้มทัั�งสำองป็ระกอบด้วย์

ต้นัข้าว	 6	 ต้นัซ่�งผู่กเป็็นัลัวดลัาย์ไทัย์	 (ลัาย์รวงข้าว)	 มีพุทัธภาษิตจาร่กอยู่์บนัผ้่าแพรป็ระกอบอยู่์ 

ด้านัล่ัางซุ้มเรือนัแก้วว่า	“สพฺฺเพฺสํ สงฺฺฆภููตานํํ สามคฺฺคีฺ วุุฑฺฺฒิิสาธิิกา”	รอบนัอกดวงตราดา้นัลัา่งมคีำำาว่า	 

“สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตร”

ความหมายของดวงตรา

	 1.		 พระพิรุณ	ห้รือ	พระวรุณ	ในัไตรเทัพว่า	เป็็นัโอรสำของพระกัศป็เทัพบิดร	แลัะนัางทิัติเทัพมารดา	 

นัามเต็มว่า	 “วรุณาทิัตย์์”	 เป็็นัพระเชษฐาองคำ์แรกในัพวกอาทัิตย์์ทัั�ง	 8	 ทัรงทัำาห้น้ัาทีั�เป็็นั 

โลักบาลัป็รัศจิมทิัศ	 ในัพระเวทัว่าเป็็นัให้ญ่่ในัการนัำ�า	 (ฝนั)	 แลัะเทัพเจ้าแห้่งทัะเลัแลัะอากาศฯ	 

ตามพระอิริย์าบทัในัดวงตรา	 ป็ระทัับนัั�งห้้อย์พระบาทัขวาบนัแท่ันัพระอาสำน์ั	 เพื�อคำอย์สำอดส่ำอง 

แลัะพิจารณาถ่์งคำวามทัุกข์	 -	 สุำข	 ของป็ระชากรในัด้านัการเกษตร	 พระห้ัตถ์์ขวากำาลัังห้ลัั�งนัำ�าทิัพย์์ 

เพื�อยั์งคำวามเจริญ่ให้้แก่พืชพันัธ์ุธัญ่ญ่าห้ารจะได้เจริญ่งอกงามแลัะอุดมสำมบูรณ์	 พระหั้ตถ์์ซ้าย์ 

ป็ระทัานัพรเพื�อให้้กิจการต่างๆ	 สำำาเร็จลุัล่ัวงด้วย์ดี	 ส่ำวนัพระพักตร์เต็มไป็ด้วย์พระเมตตาทีั�จะให้้ 

คำวามเป็็นัธรรม	แลัะการช่วย์เห้ลืัอแก่ป็ระชากรเกษตรทัั�งป็วง

	 2.		 ลัวดลัาย์ไทัย์รูป็ป็ลัาย์รวงข้าว	 6	 ต้นั	 ป็ระกอบอยู่์ทัั�งสำองด้านัของซุ้มเรือนัแก้ว	 

ห้มาย์คำวามว่า	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ป็ระกอบดว้ย์ห้น่ัวย์งานัให้ญ่่ๆ	ซ่�งเรีย์กว่ากอง	6	ห้น่ัวย์งานั	 

ห้รือกอง	 แลัะต้นัข้าว	 ทัั�ง	 6	 ต้นั	 ได้รับนัำ�าทิัพย์์จากพระพิรุณ	 จนัเจริญ่งอกงามแตกช่อแตกรวงเป็็นั 

เมล็ัดข้าวพร้อมทีั�จะขย์าย์กระจาย์พันัธ์ุต่อไป็	 เช่นัเดีย์วกับกองทัั�ง	6	กอง	 ซ่�งแต่ลัะกองย่์อมแย์กออก 

เป็็นัห้น่ัวย์งานัต่าง	ๆ 	คำอย์ให้้คำวามรู้แลัะให้้	การช่วย์เห้ลืัอในัแต่ลัะด้านัของการเกษตรแก่ป็ระชากรไทัย์	 

อันัย์ังคำวามเจริญ่ให้้แก่ป็ระเทัศชาติสืำบไป็

	 3.		 พุทัธภาษิต	 จาร่กบนัผ้่าแพร	 คำวามว่า	 “สพฺฺเพฺสํ สงฺฺฆภููตานํํ สามคฺฺคีฺ วุุฑฺฺฒิิสาธิิกา”  

ห้มาย์คำวามว่า	“คฺวุามพฺร้อมเพฺรียงฺของฺปวุงฺชนํผูู้้เป็นํหมู� ยังฺคฺวุามเจริญให้สําเร็จ”

 4.  ตัวห้นัังสืำอ	“สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร”	เพื�อแสำดงว่าเป็็นัเคำรื�องห้มาย์ของส่ำวนัราชการนีั�

รายงานัประจำาปี 2564
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สัาร
เลัขาธิิการสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

	 ปี็	 2564	 ถื์อเป็็นัอีกปี็ห้น่ั�งทีั�ทัั�วโลักแลัะป็ระเทัศไทัย์ยั์งต้องเผ่ชิญ่กับ
วิกฤตการณ์ต่าง	 ๆ	 โดย์เฉพาะการแพร่ระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 
ทีั�ย์ังคำงย์ืดเย์ื�อแลัะภัย์พิบัติทัางธรรมชาติ	 ซ่�งส่ำงผ่ลัให้้ภาคำอุตสำาห้กรรม	 ภาคำบริการ	 
แลัะภาคำเกษตรต้องเร่งป็รับตัวแลัะเตรีย์มพร้อมรับมือกับการเป็ลีั�ย์นัผ่่านัจากชีวิต	 
วิถี์ให้ม่	(New	Normal)	ไป็สู่ำชีวิตวิถี์ถั์ดไป็	(Next	Normal)	ซ่�งสำำานัักงานัเศรษฐกิจ
การเกษตร	 ได้ดำาเนิันัการขับเคำลืั�อนังานัทีั�สำำาคัำญ่ตามนัโย์บาย์ของรัฐบาลั	 สำอดคำล้ัอง 
กับบริบทัการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังแลัะเชื�อมโย์งย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 พร้อมบูรณาการกับ 
ทุักห้น่ัวย์งานัในัการผ่ลัักดันั	5	ย์ุทัธศาสำตร์ห้ลัักของรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตร
แลัะสำห้กรณ์	 (ดร.เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั)	 ป็ระกอบด้วย์	 ตลัาดนัำาการผ่ลิัต	 เทัคำโนัโลัยี์
เกษตร	 4.0	 แนัวทัาง	 3’S	 (Safety-Security-Sustainability)	 บริห้ารเชิงรุกแบบ
บูรณาการโมเดลั	 “เกษตร-พาณิชย์์ทัันัสำมัย์”	 แลัะเกษตรกรรมย์ั�งย์ืนัตามแนัวทัาง
ศาสำตรพ์ระราชา	ตลัอดจนัขบัเคำลืั�อนัการพฒันัาเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิห้มนุัเวีย์นั	 
แลัะเศรษฐกิจสีำเขีย์ว	 (Bio-Circular-Green	 Economy	Model:	 BCG	Model)	
ด้านัการเกษตร	 ทีั�มีคำวามสำอดคำล้ัองกับเป้็าห้มาย์การพัฒนัาทีั�ย์ั�งย์ืนัขององค์ำการ
สำห้ป็ระชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ให้้ภาคำเกษตรเติบโต
อย์่างต่อเนืั�องแลัะมั�นัคำง
	 สำำาห้รับปี็	 2565	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรในัฐานัะเนัวิเกเตอร์	 
(Navigator)	 ด้านัเศรษฐกิจการเกษตร	 มีคำวามพร้อมแลัะมุ่งมั�นัทีั�จะป็ฏิิบัติภารกิจ
เพื�อผ่ลัักดันัให้้ภาคำเกษตรเติบโตอย์่างเต็มศักย์ภาพ	แลัะแก้ไขปั็ญ่ห้าให้้กับเกษตรกร
ในัทัุกมิติ	 ทัั�งด้านัการพัฒนัา	 Big	 Data	 สำารสำนัเทัศด้านัการเกษตร	 งานัวิจัย์ทีั�มี 
คำวามทัันัสำมัย์	 แผ่นัพัฒนัาการเกษตรในัด้านัต่าง	 ๆ	 เพื�อให้้ทุักภาคำสำ่วนัทีั�เกี�ย์วข้อง
สำามารถ์นัำาไป็ใช้ป็ระกอบการตัดสิำนัใจเชิงนัโย์บาย์แลัะการวางแผ่นัทีั�มีป็ระสิำทัธิภาพ
เป็็นัไป็ในัทัิศทัางเดีย์วกันั	 ตลัอดจนัติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการสำำาคัำญ่	 เพื�อ 
การทับทัวนัแลัะป็รับป็รุงการดำาเนิันังานัให้้ดีย์ิ�งข่�นัต่อไป็
	 สุำดท้ัาย์นีั�	 ผ่ลัสำำาเร็จจากการดำาเนิันังานัของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	
จะเกิดข่�นัไม่ได้	ห้ากไม่ได้รับคำวามร่วมมือจากทุักภาคำส่ำวนั	ในันัามของคำณะผู้่บริห้าร
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ขอขอบคำุณเกษตรกร	 สำถ์าบันัเกษตรกร	 ห้นั่วย์งานั
ภาคีำทุักภาคำส่ำวนั	 ทีั�ให้้คำวามร่วมมือด้วย์ดีตลัอดมา	 แลัะขอขอบคุำณข้าราชการแลัะ 
เจ้าห้น้ัาทีั�สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทัั�งส่ำวนักลัางแลัะภูมิภาคำ	 ทีั�ร่วมเป็็นั 
กำาลัังสำำาคัำญ่ในัการป็ฏิิบัติห้น้ัาทีั�ด้วย์คำวามเข้มแข็ง	 เพื�อให้้ภารกิจของห้นั่วย์งานั 
บรรลุัคำวามสำำาเร็จตามเป้็าห้มาย์ทีั�กำาห้นัดไว้ร่วมกันั

 (นํายฉัันํทานํนํท์ วุรรณเขจร)
เลขาธิิการสํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตร
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คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

เลขาธิิการ

นัายฉัันัทานันัท์ วรรณ์เขจร

รองฺเลขาธิิการ

นัางสัาวทัศนัีย์ เมืองแก�ว

รองฺเลขาธิิการ

นัายวินัิต อธิิสัุข

รองฺเลขาธิิการ

นัางกาญจนัา แดงรุ�งโรจนั์
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นัายศรีไพร บุญยะเดช นัางสัาวกัลัยา สังรอด นัางสัาวหิรัญญา สัระสัม

สํานัํกงฺานํเลขานุํการกรม กองฺนํโยบายและแผู้นํพัฺฒินํา 
การเกษตร

กองฺเศรษฐกิจการเกษตรระหวุ�างฺ
ประเทศ

คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรส่ัวนักลัาง
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นัายชัฐพลั สัายะพันัธิ์ นัางพัชรารัตนั์ ลัิ�มศิริกุลั นัายพงศ์ ไท ไทโยธิินั นัางสัาวกาญจนัา ขวัญเมือง

ศูนํย์ประเมินํผู้ล ศูนํย์สารสนํเทศการเกษตร สํานัํกวิุจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนํย์ข้อมูลเกษตรแห�งฺชาติ
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นัางสัุจารีย์ พิชานัายธิวัชชัย เดชาเชษฐ์ นัางศศิญา ปานัตั�นันัายประเสัริฐศักดิ� แสังสััทธิา

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 5สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 6สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 2

คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 - 12
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นัางอังคณ์า พุทธิศรี นัายนัิกร แสังเกตุ

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 7 สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 8

นัายไพฑู้รย์ สัีลัาพัฒนั์ นัางสัาวศิริพร จ้ประจักษ์

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 9 สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 10
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นัางสัาวอุษา โทณ์ผู้ลัินั นัายนัพดลั ศรีพันัธิุ์

สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 11 สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 12

คณ์ะผู้้�บริหาร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 - 12

หมายเหตุ: ตําแหนํ�งฺวุ�างฺ
	 	l ผูู้้อํานํวุยการสํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 3
	 	l ผูู้้อํานํวุยการสํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 4
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ด้้านํการบริหารทรัพฺยากรบุคฺคฺล

นัางสัาวภััสัชา ผู้�องใสั

ด้้านํนํโยบายระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร

นัางสัาวตาปี วัชรางก้ร

ด้้านํนํโยบายเศรษฐกิจการเกษตร
ระหวุ�างฺประเทศ

นัางเบญจวรรณ์ ศิริโพธิิ�

คณ์ะผู้้�เชี�ยวชาญ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

ด้้านํเศรษฐกิจทรัพฺยากรธิรรมชาติ
ทางฺการเกษตร

นัางสัาวกาญจนัา ขวัญเมือง
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ด้้านํเศรษฐกิจการผู้ลิต 
และการตลาด้

นัายเอกราช ตรีลัพ

ด้้านํเศรษฐกิจการแปรรูปสินํคฺ้าเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร

นัายกฤช เอี�ยมฐานันัท์

คณ์ะผู้้�เชี�ยวชาญ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ: ตําแหนํ�งฺวุ�างฺ
	 	l ผูู้้เชี�ยวุชาญด้้านํนํโยบายพัฺฒินําการเกษตรชนํบท
	 	l ผูู้้เชี�ยวุชาญด้้านํประเมินํผู้ลการพัฺฒินําการเกษตร
	 	l ผูู้้เชี�ยวุชาญด้้านํระบบข้อมูลสถิิติการเกษตร
	 	l ผูู้้เชี�ยวุชาญด้้านํสารสนํเทศการเกษตร  
	 	l ผูู้้เชี�ยวุชาญด้้านํตรวุจสอบภูายในํ 
	 	l ผูู้้เชี�ยวุชาญด้้านํพัฺฒินําระบบบริหาร 
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วิสััยทัศนั์

“องค์์กรชี้้�นำำ�ก�รพััฒนำ�ภ�ค์เกษตร 
และศูนูำย์์กล�งส�รสนำเทศูก�รเกษตรแห่่งชี้�ติ 

ภ�ย์ในำปีี 2565”

เป้าประสังค์

“ส�รสนำเทศูก�รเกษตรและ 
แผนำพััฒนำ�ก�รเกษตรท่�เป็ีนำเลิศู  

สนำับสนุำนำก�รขัับเค์ล่�อนำภ�ค์เกษตร 
ไปีสู่ก�รพััฒนำ�อย์่�งสมดุุล 

และย์ั�งย์่นำ”

พันัธิกิจ

1.		 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์	จัดทัำาแผ่นัพัฒนัา	แลัะมาตรการ 
ทัางการเกษตร	รวมทัั�งจัดทัำาท่ัาทีั	แลัะร่วมเจรจาการค้ำา 
สิำนัค้ำาเกษตรแลัะคำวามร่วมมือด้านัเศรษฐกิจการเกษตร 
ระห้ว่างป็ระเทัศ

2.		 จัดทัำาแลัะบริห้ารจัดการข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตร
3.		 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	วิจัย์ด้านัเศรษฐกิจการเกษตร	จัดทัำาราย์งานั

สำถ์านัการณ์เศรษฐกิจการเกษตร	ทัั�งภาย์ในัป็ระเทัศแลัะ 
ต่างป็ระเทัศ

4.		 ติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัแผ่นังานั	/	โคำรงการทีั�สำำาคัำญ่ 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์
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กลัยุทธิ์

1.  ยกระดั้บการจัด้ทําและบริหารจัด้การสารสนํเทศการเกษตรแห�งฺชาติ

2.  พัฺฒินํากระบวุนํการศึกษา วิุเคฺราะห์ วิุจัย และประเมินํผู้ลด้้านํ
เศรษฐกิจการเกษตร

3.  เพิฺ�มประสิทธิิภูาพฺการจัด้ทํานํโยบาย มาตรการ และแผู้นํพัฺฒินําการ
เกษตร ให้เป็นํที�ยอมรับและนํําไปสู�การปฏิิบัติ

4.  พัฺฒินําสมรรถินํะองฺค์ฺกรและศักยภูาพฺบุคฺลากร

ผู้ลัสััมฤทธิิ� 
ภูาคฺส�วุนํที�เกี�ยวุข้องฺ สามารถินํําข้อมูลสารสนํเทศการเกษตร 

นํโยบาย และมาตรการด้้านํการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ํในํการวุางฺแผู้นํ  
เพฺ่�อแก้ไขปัญหาและพัฺฒินําภูาคฺเกษตรของฺประเทศ

ค�านัิยม (SMART OAE)
	 S		 Specialized	 =	 ความเชี่่�ยวชี่าญ
	 M		 Moral	 =	 มีคุณธรรม
	 A		 Accountable	 =	 มีความรับผิิดชี่อบ
	 R		 Rational	 =	 มีเหตุุผิล
	 T	 Targetable	 =	 มีเป้้าหมาย
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อำานัาจหนั�าที�ความรับผู้ิดชอบ 

	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	มีภารกิจเกี�ย์วกับการเสำนัอแนัะนัโย์บาย์	มาตรการ	แลัะวางแผ่นั
พัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์	รวมทัั�งจัดทัำาแลัะให้้บริการข้อมูลัข่าวสำารการเกษตรอย์่างถู์กต้อง	รวดเร็ว	 
แลัะทัั�วถ่์ง	 โดย์ศ่กษา	 วิเคำราะห้์	 วิจัย์เศรษฐกิจการเกษตร	 ติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลั	 เพื�อให้้การเกษตร 
ของป็ระเทัศมีคำวามพร้อมสำำาห้รับการแข่งขันัในัตลัาดโลักแลัะเพื�อให้้เกษตรกรมีคุำณภาพชีวิตทีั�ดี	 โดย์ให้้ 
มีอำานัาจห้น้ัาทีั�ดังต่อไป็นีั�

	 1.	 ดำาเนิันัการตามกฎีห้มาย์ว่าด้วย์เศรษฐกิจการเกษตรแลัะกฎีห้มาย์อื�นัทีั�เกี�ย์วข้อง

	 2.	 ศ่กษาแลัะวิเคำราะห้์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์	 มาตรการ	 แลัะจัดทัำา 
แผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 รวมทัั�งวิเคำราะห์้แผ่นังานั	 โคำรงการ	 แลัะงบป็ระมาณ 
ของกระทัรวง

	 3.	 ศ่กษาแลัะวิจัย์ระบบเศรษฐกิจ	การผ่ลิัต	การตลัาด	ระบบการจัดฟาร์ม	การทัำาธุรกิจเกษตร	
ตลัอดจนัภาวะเศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัเกษตรแลัะแรงงานัภาคำเกษตร

	 4.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 จัดทัำา	 แลัะเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตร	 ข้อมูลัเตือนัภัย์เศรษฐกิจ
การเกษตร	รวมทัั�งเป็็นัศูนัย์ก์ลัางระบบเคำรือข่าย์แลัะระบบการเชื�อมโย์งสำารสำนัเทัศการเกษตร
ของกระทัรวง

	 5.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	ติดตาม	แลัะป็ระเมินัผ่ลัคำวามก้าวห้น้ัา	คำวามสำำาเร็จ	ตลัอดจนัผ่ลักระทับของ	
การดำาเนิันังานัตามมาตรการ	แผ่นังานั	โคำรงการ	แลัะงบป็ระมาณด้านัการเกษตร

	 6.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 สำถ์านัการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์ 
แลัะท่ัาทีัในั	การเจรจาทัางด้านัการค้ำาแลัะด้านัเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	ภาย์ใต้
กรอบทัวิภาคีำ	พหุ้ภาคีำ	อนุัภูมิภาคำ	แลัะภูมิภาคำ	ตลัอดจนัวิเคำราะห์้ผ่ลักระทับจากการลังนัาม
ภาย์ใต้อนุัสัำญ่ญ่าระห้ว่างป็ระเทัศต่อภาคำการเกษตรของไทัย์	 รวมทัั�งเสำนัอแนัะนัโย์บาย์แลัะ
จัดทัำาย์ุทัธศาสำตร์ทีั�เกี�ย์วกับเกษตรต่างป็ระเทัศ

	 7.	 ป็ฏิิบัติการอื�นัใดตามทีั�กฎีห้มาย์กำาห้นัดให้้เป็็นัอำานัาจห้นัา้ทีั�ของสำำานัักงานั	ห้รอืตามทีั�รัฐมนัตรี
ห้รือคำณะรัฐมนัตรีมอบห้มาย์
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กลัุ�มตรวจสัอบภัายในั  
Internal Audit Unit

1.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการตรวจสำอบด้านัการบริห้ารการเงินั	แลัะการบัญ่ชีของสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร

2.		 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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กลัุ�มพัฒนัาระบบบริหาร  
Public Sector Development Group

1.	 เสำนัอแนัะแลัะให้้คำำาป็ร่กษาแก่เลัขาธิการเกี�ย์วกับย์ุทัธศาสำตร์การพัฒนัาระบบราชการภาย์ในั
สำำานัักงานั

2.	 ติดตาม	 ป็ระเมินัผ่ลั	 แลัะจัดทัำาราย์งานัเกี�ย์วกับการพัฒนัาระบบราชการภาย์ในัสำำานัักงานั
เศรษฐกิจการเกษตร

3.	 ป็ระสำานัแลัะดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการพัฒนัาระบบราชการร่วมกับห้น่ัวย์งานักลัางต่าง	 ๆ	 แลัะ
ห้น่ัวย์งานัภาย์ในัสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

4. ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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สัำานัักงานัเลัขานัุการกรม 
Office of the Secretary

1.	 ป็ฏิิบัติงานัสำารบรรณของสำำานัักงานั

2.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับงานัช่วย์อำานัวย์การแลัะงานัเลัขานุัการของสำำานัักงานั

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะป็ระสำานัการจัดทัำาแผ่นังานั	โคำรงการ	แผ่นัป็ฏิิบัติงานั	แลัะงบป็ระมาณ	รวมทัั�ง
ติดตามแลัะราย์งานัผ่ลัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัภาย์ในัสำำานัักงานั

4.	 ดำาเนันิัการเกี�ย์วกับการเงนิั	การบญั่ชี	การบรหิ้ารงบป็ระมาณ	การพสัำดุ	อาคำารสำถ์านัทีั�แลัะย์านัพาห้นัะ
ของสำำานัักงานั

5.	 บริห้ารงานัทัรัพย์ากรบุคำคำลัแลัะจัดระบบงานั	 รวมทัั�งการฝึกอบรมแลัะพัฒนัาข้าราชการแลัะลูักจ้าง
ของสำำานัักงานั

6.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการเสำริมสำร้างวินััย์แลัะพัฒนัาระบบคุำณธรรมของสำำานัักงานั

7.	 ดำาเนิันัการเกี�ย์วกับการงานักฎีห้มาย์แลัะระเบีย์บทีั�เกี�ย์วข้อง	 งานันิัติกรรมแลัะสัำญ่ญ่างานัเกี�ย์วกับ
คำวามรับผิ่ดทัางแพ่งแลัะอาญ่า	งานัคำดีป็กคำรอง	แลัะงานัคำดีอื�นัทีั�อย์ู่ในัอำานัาจห้น้ัาทีั�ของสำำานัักงานั

8.	 ป็ระชาสัำมพันัธ์แลัะเผ่ย์แพร่ผ่ลังานัของสำำานัักงานั

9.	 ดำาเนิันัการอื�นัใดทีั�มิได้กำาห้นัดให้้เป็็นัอำานัาจห้น้ัาทีั�ของส่ำวนัราชการใดของสำำานัักงานั

10.	ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร  
Agricultural Development Policy and Planning Division

1.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะป็ระมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	 รวมทัั�งวิเคำราะห์้	 แลัะเสำนัอแนัะนัโย์บาย์	
มาตรการ	แลัะจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์

2.	 ศ่กษาแลัะวิเคำราะห์้มาตรการ	 รวมทัั�งจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 แลัะแผ่นัพัฒนัาพื�นัทีั� 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

3.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห้์	 แลัะเสำนัอแนัะกรอบนัโย์บาย์ในัการจัดทัำางบป็ระมาณ	 รวมทัั�งวิเคำราะห้์คำวาม 
เห้มาะสำมเชิงเศรษฐกิจ	 จัดทัำาแผ่นังานัแลัะโคำรงการ	 ตลัอดจนัป็ระมวลัผ่ลัการดำาเนิันังานัแลัะ 
การใช้จ่าย์งบป็ระมาณของกระทัรวง

4.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะจัดทัำาข้อเสำนัอนัโย์บาย์	มาตรการ	แนัวทัาง	การพัฒนัาเกี�ย์วกับป็ระชากรเกษตร
สิำนัเชื�อการเกษตร	แลัะการพฒันัาสำถ์าบนััเกษตรกร	องค์ำกรเกษตรกร	ตลัอดจนัสำภาเกษตรกรแห้ง่ชาติ

5.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	จัดทัำาข้อเสำนัอนัโย์บาย์	มาตรการ	แนัวทัาง	การพัฒนัาระบบโลัจิสำติกส์ำแลัะบริห้าร
จัดการ	ตลัอดจนัการเชื�อมโย์งเคำรือข่าย์เพื�อการพัฒนัาระบบโลัจิสำติกส์ำแลัะการลังทุันัด้านัการเกษตร

6.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว�างประเทศ 
International Agricultural Economics Division

1.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะติดตามสำถ์านัการณ์เศรษฐกิจ	 นัโย์บาย์เกษตรต่างป็ระเทัศ	 ตลัอดจนัข้อตกลัง
แลัะเงื�อนัไขทัางด้านัการค้ำาสิำนัค้ำา	 แลัะการลังทุันัภาคำเกษตร	 การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ 
ด้านัการเกษตร	 คำวามมั�นัคำงด้านัอาห้าร	 แลัะคำวามร่วมมือทัางเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	
ทัั�งระดับทัวิภาคีำ	พหุ้ภาคีำ	แลัะองค์ำการระห้ว่างป็ระเทัศ	

2.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะเสำนัอแนัะนัโย์บาย์แลัะท่ัาทีัในัการเจรจาการค้ำาสิำนัค้ำาเกษตรแลัะการลังทุันัภาคำ
เกษตร	 การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศด้านัการเกษตร	 คำวามมั�นัคำงด้านัอาห้ารแลัะคำวามร่วมมือ 
ทัางเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 ภาย์ใต้กรอบการค้ำาเสำรี	 ข้อตกลังระห้ว่างป็ระเทัศแลัะ
องค์ำการระห้ว่างป็ระเทัศ

3.	 เสำนัอแนัะนัโย์บาย์แลัะจัดทัำาย์ุทัธศาสำตร์ทีั�เกี�ย์วกับการเกษตรต่างป็ระเทัศ

4.	 ติดตามการป็ฏิิบัติงานัตามพันัธกรณี	แลัะวิเคำราะห์้ผ่ลักระทับ	เพื�อเสำนัอแนัะแนัวทัาง	แลัะมาตรการ
รองรับผ่ลักระทับเชิงบวกแลัะลับ	 รวมทัั�งมาตรการเย์ีย์วย์า	 อันัเนืั�องมาจากการป็ฏิิบัติตามพันัธกรณี 
ข้อตกลังระห้ว่างป็ระเทัศ	 ตลัอดจนัป็ระสำานัการดำาเนิันังานั	 แลัะติดตามผ่ลัการดำาเนิันังานัตาม
มาตรการรองรับผ่ลักระทับทีั�เกิดข่�นั

5.	 ทัำาห้น้ัาทีั�ป็ระสำานังานัเกี�ย์วกับการสำำารองข้าวฉุกเฉินั

6.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั 
Center for Project and Programme Evaluation

1.	 ศ่กษา	 พัฒนัาเทัคำนัิคำแลัะระบบการติดตามป็ระเมินัผ่ลั	 รวมทัั�งให้้คำำาป็ร่กษาด้านัการติดตามแลัะ 
ป็ระเมินัผ่ลัแก่ห้น่ัวย์งานัอื�นัในัสัำงกัดกระทัรวง

2.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะดำาเนิันัการติดตามคำวามก้าวห้นั้าของการป็ฏิิบัติงานั	 ตลัอดจนัป็ระเมินั
ป็ระสิำทัธิภาพแลัะป็ระสิำทัธิผ่ลัของการใช้จ่าย์งบป็ระมาณตามมาตรการ	แผ่นังานั	แลัะโคำรงการต่างๆ	
ของกระทัรวง	รวมทัั�งโคำรงการเงินักู้แลัะเงินัช่วย์เห้ลืัอจากต่างป็ระเทัศ

3.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะดำาเนิันัการป็ระเมินัผ่ลัคำวามสำำาเร็จแลัะผ่ลักระทับของการดำาเนิันังานัตาม
มาตรการ	 แผ่นังานั	 โคำรงการต่างๆ	 ของกระทัรวง	 รวมทัั�งโคำรงการเงินักู้แลัะเงินัช่วย์เห้ลืัอจาก 
ต่างป็ระเทัศ

4.	 เสำนัอผ่ลัการติดตามผ่ลัการป็ระเมินั	 แลัะข้อเสำนัอแนัะต่อคำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพัฒนัา 
การเกษตรแลัะสำห้กรณ์	คำณะกรรมการอื�นัๆ	แลัะห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้อง

5.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร 
Center of Agricultural  
Information

1.	 ศ่กษา	วิจัย์แลัะพัฒนัา	วางแผ่นั	แลัะจัดทัำาข้อมูลัการเกษตรเกี�ย์วกับการผ่ลิัต	การใช้ปั็จจัย์การ
ผ่ลิัต	แลัะต้นัทุันัการผ่ลิัตของพืช	ป็ศุสัำตว์	ป็ระมง	ตลัอดจนัข้อมูลัเศรษฐกิจการเกษตร	รวมทัั�ง	
วิเคำราะห์้ผ่ลัแลัะราย์งานัเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศทัางการเกษตร

2.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะพัฒนัาวิธีการพย์ากรณ์ข้อมูลัการเกษตร	 รวมทัั�งวิเคำราะห์้สำถ์านัการณ์	 
การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรแลัะคำวามเสีำย์ห้าย์จากการเกิดภัย์ทีั�มีผ่ลักระทับต่อด้านัการเกษตร

3.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 พัฒนัา	 แลัะจัดทัำาระบบสำารสำนัเทัศภูมิศาสำตร์แลัะระบบข้อมูลัระย์ะไกลั	 
ในัการจำาแนักสำภาพการใช้ทีั�ดินั	 การป็ระกอบกิจกรรมการเกษตร	 แลัะแห้ล่ังเห้มาะสำมของ	 
การผ่ลัิตสำินัค้ำาเกษตร	 เพื�อใช้สำนัับสำนัุนัการวางแผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะการกำาห้นัดเขต 
เกษตรเศรษฐกิจ

4.	 ศ่กษา	 กำาห้นัดวิ ธีการ	 แลัะจัดทัำาทัะเบีย์นัเกี�ย์วกับเกษตรกรแลัะผู้่ป็ระกอบกิจการ 
ในัด้านัการเกษตร

5.	 ศ่กษา	พัฒนัา	แลัะจัดวางระบบฐานัข้อมูลัการเกษตร	ระบบการเชื�อมโย์งเคำรือข่าย์	การสืำ�อสำาร 
ข้อมูลัระบบคำอมพิวเตอร์	รวมทัั�งเป็็นัศูนัย์์กลัางข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตรของกระทัรวง

6. ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องตามทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1 – 12 
Regional Offices of Agricultural  
Economics 1-12

1.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะจัดทัำาข้อมูลัการเกษตร	รวมทัั�งเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศ

2.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	แลัะราย์งานัผ่ลัการติดตาม	ผ่ลัการป็ระเมินัคำวามสำำาเร็จ	แลัะ
ผ่ลักระทับของ	การดำาเนิันังานัตามมาตรการ	แผ่นังานั	โคำรงการต่างๆ

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจการเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ในัระดับท้ัองถิ์�นั

4.	 ศ่กษาแลัะวิเคำราะห์้คำวามเชื�อมโย์งแลัะคำวามสำอดคำล้ัองของแผ่นัพัฒนัาการ
เกษตรในัระดับกระทัรวงทีั�นัำาไป็สู่ำแผ่นัพัฒนัาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในัระดับ
ภูมิภาคำ	 รวมทัั�งให้้คำวามเห้็นัแลัะข้อเสำนัอแนัะเกี�ย์วกับการจัดทัำาแผ่นังานัแลัะ
โคำรงการแก่ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องในัระดับพื�นัทีั�

5.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนัุนัการป็ฏิิบัติงานัของห้นั่วย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้อง 
ห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
Bureau of Agricultural Economic Research

1.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจการผ่ลิัตการตลัาดการแป็รรูป็ตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาเกษตร	

2.	 ศ่กษา	พัฒนัาเทัคำนิัคำการวิเคำราะห์้	แลัะจัดทัำาแบบจำาลัองการวิจัย์ด้านัเศรษฐกิจการเกษตร

3.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้	แลัะวิจัย์เศรษฐกิจเทัคำโนัโลัย์ี	ปั็จจัย์การผ่ลิัตแลัะทัรัพย์ากรธรรมชาติ

4.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห้์	 แลัะวิจัย์การบริห้ารจัดการธุรกิจเกษตรของสำถ์าบันัเกษตรกรแลัะวิสำาห้กิจชุมชนั 
รวมทัั�งการป็ระกันัภัย์สิำนัค้ำาเกษตร	

5.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะวิจัย์เศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัเกษตรแลัะแรงงานัภาคำเกษตรแลัะระบบการ 
จัดการฟาร์ม

6.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห์้	 แลัะวิจัย์งานัวิชาการแลัะนัวัตกรรมด้านัวิจัย์เศรษฐกิจการเกษตรแลัะสำนัับสำนุันั 
การป็ฏิิบัติงานัต่างๆ	ทีั�เกี�ย์วข้องกับสำำานัักวิจัย์เศรษฐกิจการเกษตร

7.	 ศ่กษา	 วิเคำราะห้์คำวามเห้มาะสำมทัางเศรษฐกิจของการใช้เงินักองทัุนัแลัะโคำรงการทีั�เสำนัอขอใช้ 
เงินักองทุันัภาคำเกษตร	จัดทัำาแผ่นับริห้ารจัดการเงินักองทุันั	แลัะติดตามป็ระเมินัผ่ลั

8.	 ป็ฏิิบัติงานัร่วมกับห้รือสำนัับสำนุันัการป็ฏิิบัติงานัของห้น่ัวย์งานัอื�นัทีั�เกี�ย์วข้องห้รือทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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ศ้นัย์ข�อม้ลัเกษตรแห�งชาติ 
National Agricultural Big Data Center

1.	 บูรณาการข้อมูลัจากห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	เข้าสู่ำศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ

2.	 จัดทัำาธรรมาภิบาลัข้อมูลัของศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ

3.	 ศ่กษา	พัฒนัา	เทัคำโนัโลัย์ีดิจิทััลั	เพื�อเป็็นัเคำรื�องมือในัการวิเคำราะห์้	พย์ากรณ์สำนัับสำนุันั	การตัดสิำนัใจ
ในัการพัฒนัาการเกษตร

4.	 ศ่กษา	วิเคำราะห์้สำถ์านัการณ์	ผ่ลักระทับทัางเศรษฐกิจ	ภัย์พิบัติทัางการเกษตร	รวมทัั�งจัดทัำาราย์งานั
ข้อมูลัป็ระเด็นัข้อสัำ�งการ

5.	 ให้้บริการข้อมูลั	แลัะจัดทัำาราย์งานัข้อมูลั	เพื�อตอบสำนัองคำวามต้องการของผู้่ใช้ในัทุักระดับ

6.	 สำร้างคำวามตระห้นัักรู้ในัด้านัเทัคำโนัโลัยี์ดิจิทััลั	 รวมทัั�งสำร้างเคำรือข่าย์ข้อมูลัเกษตร	 ขนัาดให้ญ่่	 ทัั�งในั
แลัะนัอกป็ระเทัศ

7.	 ป็ฏิิบัติงานัอื�นั	ๆ	ตามทีั�ได้รับมอบห้มาย์
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* สํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตรที� 10 - 12 และศูนํย์ข้อมูลเกษตรแห�งฺชาติ เป็นํหนํ�วุยงฺานํจัด้ตั�งฺภูายในํ
* Regional Office of Agriculture Economics 10-12 and National Agricultural Big Data Center are unofficial organizations

โครงสัร�างสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
The Organization Structure of the Office of Agricultural Economics

กลัุ�มพัฒนัาระบบบริหาร
Public Sector Development Group

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

ศ้นัย์
สัารสันัเทศ 
การเกษตร

Center of 
Agricultural 
Information

สัำานัักงานัเศรษฐกิจ
การเกษตร

ที� 1 - 9, 10 - 12*

Regional Offices 
of Agricultural 

Economics 1 - 9, 
10 - 12*

สัำานัักวิจัย
เศรษฐกิจ

การเกษตร

Bureau of 
Agricultural 
Economic 
Research

ศ้นัย ์
ข�อม้ลัเกษตร 

แห�งชาติ*

National 
Agricultural 

Big Data 
Center*

กองเศรษฐกิจ
การเกษตร

ระหว�างประเทศ

International  
Agricultural  
Economics 

Division

ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั

Center for Project  
and Programme  

Evaluation

กองนัโยบายแลัะ
แผู้นัพัฒนัา 
การเกษตร

Agricultural  
Development Policy  

and Planning 
Division

กลัุ�มตรวจสัอบภัายในั
Internal Audit Unit

สัำานัักงานั
เลัขานัุการกรม

Office of 
the Secretary
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	 การป็ระเมินัส่ำวนัราชการตามมาตรการป็รับป็รุงป็ระสิำทัธิภาพในัการป็ฏิิบัติราชการ	ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	
พ.ศ.	2564	มีการป็ระเมินั	2	องค์ำป็ระกอบ	ดังนีั�
	 1.		 องค์ำป็ระกอบทีั�	1	การป็ระเมินัป็ระสิำทัธิผ่ลัการดำาเนิันังานั	(Performance	Base)	
	 2.		 องค์ำป็ระกอบทีั�	2	การป็ระเมินัศักย์ภาพในัการดำาเนิันังานั	(Potential	Base)
	 การป็ระเมินัผ่ลั	ปี็ลัะ	1	คำรั�ง	คืำอ	รอบ	12	เดือนั	ตั�งแต่วันัทีั�	1	ตุลัาคำม	2563	ถ่์งวันัทีั�	30	กันัย์าย์นั	2564	
ซ่�งผ่ลัการป็ฏิิบัติราชการของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ในัรอบปี็งบป็ระมาณทีั�ผ่่านัมา	 มีผ่ลัการดำาเนิันังานั
แลัะผ่ลัการป็ระเมินัตามมาตรการป็รับป็รุงป็ระสิำทัธิภาพในัการป็ฏิิบัติราชการฯ	ดังนีั�	

1. ผู้ลัการดำาเนัินังานัตามมาตรการปรับปรุงประสิัทธิิภัาพในัการปฏิิบัติราชการ 
 ประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2564 ในัแต�ลัะองค์ประกอบ (ผู้ลัประเมินัตนัเอง  
 ณ์ วันัที� 1 ตุลัาคม 2564) ดังนัี�

องฺค์ฺประกอบ/
ตัวุชี�วัุด้/นํํ�าหนัํก

เป้าหมาย
ผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํ คฺะแนํนํ

คฺะแนํนํ
ถิ�วุงฺ 

นํํ�าหนัํกขั�นํต้นํ (50) มาตรฐานํ (75) ขั�นํสูงฺ (100)

องฺค์ฺประกอบที� 1 การประเมินํประสิทธิิผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํ (Performance Base)

1. ผ่ลัการดำาเนิันังานั
ตามแนัวทัาง
ส่ำงเสำริมเกษตร
แป็ลังให้ญ่่	 
(ร้อย์ลัะ	10)

ค่ำาเฉลีั�ย์ผ่ลัการดำาเนิันังานัของ	4	ตัวชี�วัดย์่อย์	ดังนีั�
1.1	 ร้อย์ลัะของต้นัทุันัการผ่ลิัตลัดลัง

หนํ�วุยงฺานํ ขั�นํต้นํ 
(50)

มาตรฐานํ
 (75)

ขั�นํสูงฺ 
(100)

กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	(กสำก.) ร้อย์ลัะ 
6

ร้อย์ลัะ 
10

ร้อย์ลัะ	
12.59

กรมการข้าว	(กข.) ร้อย์ลัะ	
6.84

ร้อย์ลัะ
	8.42

ร้อย์ลัะ 
10

กรมป็ระมง	(กป็.) ร้อย์ลัะ	
6.75

ร้อย์ลัะ
	7.75

ร้อย์ลัะ	
8.75

กรมป็ศุสัำตว์	(ป็ศ.) ร้อย์ลัะ	
15.97

ร้อย์ลัะ	
17.97

ร้อย์ลัะ	
19.97

กรมห้ม่อนัไห้ม	(ม.ม.) ร้อย์ลัะ 
8

ร้อย์ลัะ	
10.38

ร้อย์ลัะ	
12.76

ร้อย์ลัะของต้นัทุันั
การผ่ลิัตทีั�ลัดลัง

ร้อย์ลัะ	14.87

ร้อย์ลัะ	8.65	

ร้อย์ลัะ	9.15

ร้อย์ลัะ	11.92

ร้อย์ลัะ	12.89

89.17 8.91

การประเมินัสั่วนัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสัิทธิิภัาพ
ในัการปฏิิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2564
ของสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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การประเมินัสั่วนัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสัิทธิิภัาพ
ในัการปฏิิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2564
ของสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

องฺค์ฺประกอบ/
ตัวุชี�วัุด้/นํํ�าหนัํก

เป้าหมาย
ผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํ คฺะแนํนํ

คฺะแนํนํ
ถิ�วุงฺ 

นํํ�าหนัํกขั�นํต้นํ (50) มาตรฐานํ (75) ขั�นํสูงฺ (100)

1. ผ่ลัการดำาเนิันังานั
ตามแนัวทัาง
ส่ำงเสำริมเกษตร
แป็ลังให้ญ่่	 
(ร้อย์ลัะ	10)

1.2	 ร้อย์ลัะผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เพิ�มข่�นั

หนํ�วุยงฺานํ ขั�นํต้นํ 
(50)

มาตรฐานํ
 (75)

ขั�นํสูงฺ 
(100)

กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	(กสำก.) ร้อย์ลัะ 
10

ร้อย์ลัะ	
14.56

ร้อย์ลัะ	
19.12

กรมการข้าว	(กข.) ร้อย์ลัะ
	7.5

ร้อย์ลัะ
	9.33

ร้อย์ลัะ	
11.15

กรมป็ระมง	(กป็.) ร้อย์ลัะ	
7.42

ร้อย์ลัะ
	8.42

ร้อย์ลัะ	
9.42

กรมป็ศุสัำตว์	(ป็ศ.) ร้อย์ลัะ	
33.98

ร้อย์ลัะ	
34.98

ร้อย์ลัะ	
35.98

กรมห้ม่อนัไห้ม	(ม.ม.) ร้อย์ลัะ 
8

ร้อย์ลัะ 
10

ร้อย์ลัะ 
12

ร้อย์ลัะของผ่ลัผ่ลิัต
สิำนัค้ำาเกษตร 
ทีั�เพิ�มข่�นั
ร้อย์ลัะ	21.05

ร้อย์ลัะ	8.85

ร้อย์ลัะ	10.40

ร้อย์ลัะ	45.01

ร้อย์ลัะ	12.69

1.3	 ร้อย์ลัะของแป็ลังทีั�ได้ราคำาผ่ลัผ่ลิัตเพิ�มข่�นั

หนํ�วุยงฺานํ ขั�นํต้นํ 
(50)

มาตรฐานํ
 (75)

ขั�นํสูงฺ 
(100)

กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	(กสำก.) ร้อย์ลัะ 
5

ร้อย์ลัะ 
7

ร้อย์ลัะ	
8.99

กรมการข้าว	(กข.) ร้อย์ลัะ 
4

ร้อย์ลัะ 
5

ร้อย์ลัะ 
6

กรมป็ระมง	(กป็.) ร้อย์ลัะ	
3.64

ร้อย์ลัะ
 4.14

ร้อย์ลัะ	
4.64

กรมป็ศุสัำตว์	(ป็ศ.) ร้อย์ลัะ	
17.12

ร้อย์ลัะ	
18.12

ร้อย์ลัะ	
19.12

กรมห้ม่อนัไห้ม	(ม.ม.) ร้อย์ลัะ 
5

ร้อย์ลัะ
	5.54

ร้อย์ลัะ	
6.07

ร้อย์ลัะของ 
แป็ลังทีั�ได้ราคำา
ผ่ลัผ่ลิัตเพิ�มข่�นั
ร้อย์ลัะ	10.26

ร้อย์ลัะ	3.14

ร้อย์ลัะ	9.66

ร้อย์ลัะ	23.37

ร้อย์ลัะ	7.19
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องฺค์ฺประกอบ/
ตัวุชี�วัุด้/นํํ�าหนัํก

เป้าหมาย
ผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํ คฺะแนํนํ

คฺะแนํนํ
ถิ�วุงฺ 

นํํ�าหนัํกขั�นํต้นํ (50) มาตรฐานํ (75) ขั�นํสูงฺ (100)

1. ผ่ลัการดำาเนิันังานั
ตามแนัวทัาง
ส่ำงเสำริมเกษตร
แป็ลังให้ญ่่	 
(ร้อย์ลัะ	10)

1.4	 ร้อย์ลัะของแป็ลังทีั�ได้รับการรับรองคุำณภาพแลัะ
มาตรฐานัการผ่ลิัต

หนํ�วุยงฺานํ ขั�นํต้นํ 
(50)

มาตรฐานํ
 (75)

ขั�นํสูงฺ 
(100)

กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	(กสำก.) ร้อย์ลัะ
	60

ร้อย์ลัะ	
78.64

ร้อย์ลัะ	
97.28

กรมการข้าว	(กข.) ร้อย์ลัะ
	60

ร้อย์ลัะ	
68.49

ร้อย์ลัะ	
76.97

กรมป็ระมง	(กป็.) ร้อย์ลัะ	
95.68

ร้อย์ลัะ	
97.43

ร้อย์ลัะ	
99.18

กรมป็ศุสัำตว์	(ป็ศ.) ร้อย์ลัะ	
25.95

ร้อย์ลัะ	
27.15

ร้อย์ลัะ	
28.24

กรมห้ม่อนัไห้ม	(ม.ม.) ร้อย์ลัะ
	60

ร้อย์ลัะ	
69.09

ร้อย์ลัะ	
78.18

ร้อย์ลัะของแป็ลังให้ญ่่
ทีั�ได้รับการรับรอง
คุำณภาพแลัะ
มาตรฐานัการผ่ลิัต

ร้อย์ลัะ	88.89

ร้อย์ลัะ	78.38

ร้อย์ลัะ	100

ร้อย์ลัะ	41.85

ร้อย์ลัะ	0

2.	 การพัฒนัา
มาตรฐานั 
ข้อมูลักลัาง	 
(Data	Standard)	
ข้อมูลับุคำคำลั
ของฐานัข้อมูลั
ทัะเบีย์นั
เกษตรกร	 
(ร้อย์ลัะ	15)

กรอบ	Data	
Standard	ของ 
ฐานัข้อมูลัทัะเบีย์นั
เกษตรกร	ได้รับ
คำวามเห็้นัชอบ
จากคำณะกรรมการฯ	 
ทีั�เกี�ย์วข้อง

กระทัรวงเกษตรฯ
ป็ระกาศใช้	 Data	
S tanda rd 	 แลัะ 
ให้้บริการตรวจสำอบ 
สำถ์านัะการข่�นัทัะเบีย์นั 
เกษตรกรกับห้นั่วย์งานั 
ภาย์นัอก

ราย์งานัการใช้ป็ระโย์ชน์ั 
จากฐานัข้อมูลักลัาง 
ข้อมูลับุคำคำลั	ของฐานั 
ข้ อ มู ลั ทั ะ เ บี ย์ นั
เกษตรกร	 ภาย์ห้ลััง 
การป็รบัป็รงุ	อย่์างนัอ้ย์	 
3	 รูป็แบบ	 (อ้างอิง 
การ ใช้ป็ระ โย์ช น์ั 
ทัะเบีย์นัเกษตรกร	
ตามทีั�กระทัรวงระบุ)

มาตรฐานัข้อมูลักลัาง	 
(Data	 Standard)	
ข้ อ มู ลั บุคำคำลัของ
ฐานัข้อมูลัทัะเบีย์นั
เกษตรกร	 ป็ระกาศ
ใช้เมื�อ	23	ก.ย์.	2564	 
แลัะให้้บริการตรวจสำอบ 
สำถ์านัะ	การข่�นัทัะเบีย์นั 
เกษตรกร	 กับห้น่ัวย์งานั 
ภาย์นัอก	เช่นั	สำำานัักงานั 
สำถิ์ติแห่้งชาติ	แลัะ	
จัดทัำาราย์งานัการ
ใช้ป็ระโย์ชน์ั	จาก
ฐานัข้อมูลักลัางฯ

100 15

3.	 ราย์ได้เงินัสำด
สุำทัธิทัางการเกษตร
ของเกษตรกร 
เฉลีั�ย์ต่อคำรัว
เรือนัเพิ�มข่�นั	 
(บาทั/คำรัวเรือนั/ปี็)	 
(ร้อย์ลัะ	15)

59,460	
บาทั/คำรัวเรือนั/ปี็

67,695.73	
บาทั/คำรัวเรือนั/ปี็

75,931.46
บาทั/คำรัวเรือนั/ปี็

79,485.62
บาทั/คำรัวเรือนั/ปี็

100 15
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องฺค์ฺประกอบ/
ตัวุชี�วัุด้/นํํ�าหนัํก

เป้าหมาย
ผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํ คฺะแนํนํ

คฺะแนํนํ
ถิ�วุงฺ 

นํํ�าหนัํกขั�นํต้นํ (50) มาตรฐานํ (75) ขั�นํสูงฺ (100)

4.	 การจัดทัำา
สำารสำนัเทัศ 
ต้นัทุันัการผ่ลิัต
ภาคำเกษตร
จำานัวนั	8	ชนิัด	 
(ร้อย์ลัะ	15)

วิเคำราะห์้	ป็ระมวลัผ่ลั 
ข้อมูลั	 แลัะนัำาเสำนัอ
คำณะกรรมการ	
สำารสำนัเทัศการเกษตร

เสำนัอผู้่บริห้าร
เ ห็้นัชอบเผ่ย์แพ ร่
ข้อมูลัต้นัทุันั	ทัั�ง
4	ป็ระเภทั
ต้นัทุันั	8	ชนิัด
สิำนัค้ำาเกษตร	
ผ่่านั	 application/ 
website

จัดทัำาบทัวิเคำราะห์้
ข้อมูลัต้นัทุันั
การผ่ลิัตเพื�อการ
วางแผ่นั	 การผ่ลิัต
แลัะเผ่ย์แพร่	
ผ่่านั	 application	
/	website	ราย์งานั
การนัำาข้อมูลั
ไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั

เสำนัอผู้่บริห้ารเห็้นัชอบ 
เผ่ย์แพร่	ข้อมูลัต้นัทุันั
ทัั�ง	4	ป็ระเภทั
ต้นัทุันั	8	ชนิัด
สิำนัค้ำาเกษตร	แลัะ
จัดทัำาบทัวิเคำราะห์้
ข้อมูลั	ต้นัทุันัการผ่ลิัต
แลัะเผ่ย์แพร่	ราย์งานั
การนัำาข้อมูลัไป็ใช้	
ป็ระโย์ชน์ั	ผ่่านั	
Application	Farm	D

100 15

5.		คำวามสำำาเร็จ
ของการติดตาม
ป็ระเมินัผ่ลั
โคำรงการสำำาคัำญ่
ตามนัโย์บาย์
กระทัรวง
เกษตรแลัะ
สำห้กรณ์ 
(ร้อย์ลัะ	15)

ราย์งานัการติดตาม
ป็ระเมินัผ่ลั	ได้รับ
คำวามเห็้นัชอบจาก	
ผู้่บริห้าร ของ	กษ.	
ให้้ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 
นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	
ร้อย์ลัะ	80

ราย์งานัการติดตาม
ป็ระเมินัผ่ลั	ได้รับ
คำวามเห็้นัชอบจาก	
ผู้่บริห้ารของ	กษ.	
ให้้ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง
นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	
ร้อย์ลัะ	90

ราย์งานัการติดตาม
ป็ระเมินัผ่ลั	ได้รับ
คำวามเห็้นัชอบจาก	
ผู้่บริห้ารของ	กษ.	
ให้้ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง
นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	
ร้อย์ลัะ	100

ราย์งานัการติดตาม
ป็ระเมินัผ่ลั	ได้รับ
คำวามเห็้นัชอบจาก	
ผู้่บริห้ารของ	กษ.	
ให้้ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง
นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	
ร้อย์ลัะ	100

100 15

องฺค์ฺประกอบที� 2 การประเมินํศักยภูาพฺในํการดํ้าเนิํนํงฺานํ (Potential Base)

1.	 การพัฒนัา
องค์ำการสู่ำดิจิทััลั	 
:	การพัฒนัาระบบ
บัญ่ชีข้อมูลั	 
(Data	Catalog)	
เพื�อนัำาไป็สู่ำ 
การเปิ็ดเผ่ย์	 
ข้อมูลัภาคำรัฐ	 
(Open	Data)	 
(ร้อย์ลัะ	15)

มีราย์ชื�อชุดข้อมูลั
ทีั�สัำมพันัธ์กับ	
กระบวนัการทัำางานั
ตามภารกิจทีั�เลืัอก

ชุดขอ้มลูัมีคำำาอธบิาย์
ข้อมูลั	 (Metadata)	
ทีั�สำอดคำล้ัอง	ตาม
มาตรฐานัทีั�	สำพร.	
กำาห้นัด	(14	ราย์การ)	 
ทุักชุดข้อมูลั	
ในักระบวนัการทัำางานั	

มีระบบบัญ่ชีข้อมูลั	
แลัะจัดทัำาข้อมูลัเปิ็ด	
ทีั�ถู์กจัดในัห้มวดห้มู่	
สำาธารณะ	อย์า่งน้ัอย์
ร้อย์ลัะ	50	ของชุด
ข้อมูลัเปิ็ดในับัญ่ชี
ข้อมูลั	สำามารถ์
เข้าถ่์งข้อมูลัได้	
ตามมาตรฐานั
คุำณลัักษณะแบบเปิ็ด	
ทีั�	สำพร.กำาห้นัด

มีระบบบัญ่ชีข้อมูลั	
( h t t p s : / / o a e .
g d c a t a l o g .
go.th/data	 set/)	 
แลัะจัดทัำาข้อมูลัเปิ็ด	
ทีั�ถู์กจัดในัห้มวดห้มู่
สำาธารณะอย่์างน้ัอย์
ร้อย์ลัะ	50	ของ	
ชุดขอ้มลูัเป็ดิในับญั่ชี
ข้อมูลั	สำามารถ์เข้าถ่์ง
ข้อมูลัได้	ตาม	มาตรฐานั 
คุำณลัักษณะแบบเปิ็ด 
ทีั�	สำพร.กำาห้นัด

98.40 14.76
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องฺค์ฺประกอบ/
ตัวุชี�วัุด้/นํํ�าหนัํก

เป้าหมาย
ผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํ คฺะแนํนํ

คฺะแนํนํ
ถิ�วุงฺ 

นํํ�าหนัํกขั�นํต้นํ (50) มาตรฐานํ (75) ขั�นํสูงฺ (100)

2.	 การป็ระเมินั
สำถ์านัะของ 
ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐฯ	
(PMQA	4.0)	 
(ร้อย์ลัะ	15)

325.00	คำะแนันั 363.78	คำะแนันั 392.88	คำะแนันั 393.73	คำะแนันั 100 15

คฺะแนํนํผู้ลการดํ้าเนิํนํงฺานํภูาพฺรวุมของฺสํานัํกงฺานํเศรษฐกิจการเกษตร 98.67

2. ผู้ ลั ก า ร ป ร ะ เ มิ นั ส่ั ว นั ร า ช ก า ร ต า ม ม า ต ร ก า ร ป รับ ป รุ ง ป ร ะ สิั ท ธิิ ภั า พ 
 ในัการปฏิิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ์  พ.ศ. 2564 ของสัำานัักงานัเศรษฐกิจ 
 การเกษตร รอบ 12 เดือนั ตั�งแต�วันัที� 1 ตุลัาคม 2563 ถึึงวันัที� 30 กันัยายนั 2564 

	 มีผ่ลัการดำาเนิันังานัทุักตัวชี� วัดเป็็นัไป็ตามแผ่นั	 แลัะมีผ่ลัคำะแนันัเฉลีั�ย์ทุักองค์ำป็ระกอบ	 
ร้อย์ลัะ	98.67	ทัำาให้้สำำานัักงานัเศรษฐกิจกิจเกษตร	มีผ่ลัการป็ระเมินัภาพรวม	อย์ู่ในั	“ระดับคุำณภาพ”
หมายเหตุ  สรุปผู้ลการประเมินํ
	 ระดับคุำณภาพ	 ผ่ลัคำะแนันัเฉลีั�ย์ทุักองค์ำป็ระกอบ	ตั�งแต่ร้อย์ลัะ	90.00	-	100.00
	 ระดับมาตรฐานัขั�นัสูำง	 ผ่ลัคำะแนันัเฉลีั�ย์ทุักองค์ำป็ระกอบ	ตั�งแต่ร้อย์ลัะ	75.00	-	89.99
	 ระดับมาตรฐานัขั�นัตำ�า	 ผ่ลัคำะแนันัเฉลีั�ย์ทุักองค์ำป็ระกอบ	ตั�งแต่ร้อย์ลัะ	60.00	-	74.99
	 ระดับต้องป็รับป็รุง	 ผ่ลัคำะแนันัเฉลีั�ย์ทุักองค์ำป็ระกอบ	ตำ�ากว่าร้อย์ลัะ	60.00
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงผู้ลัการดำาเนัินังานัทางการเงินั
สัำาหรับปี สัิ�นัสัุดวันัที� 30 กันัยายนั 2564

  

(หนํ�วุย : บาท)

    หมายเหตุ 2564 2563

รายได้้

	 ราย์ได้จากงบป็ระมาณ	 14	 846,274,038.67	 834,884,279.68

	 ราย์ได้จากการขาย์สิำนัค้ำาแลัะบริการ	 	 29,700.00	 1,600.00

	 ราย์ได้จากการอุดห้นุันัแลัะบริจาคำ	 15	 1,181,034.73	 114,313,572,961.66

	 ราย์ได้อื�นั	 16	 243,000.00	 250,000.00	

รวุมรายได้้   847,727,773.40 115,148,708,841.34 

คฺ�าใช้จ�าย

	 ค่ำาใช้จ่าย์บุคำลัากร	 17	 382,924,390.98	 385,202,649.79

	 ค่ำาบำาเห้น็ัจบำานัาญ่	 18	 211,544,040.90	 206,014,348.20

	 ค่ำาตอบแทันั	 19	 8,821,470.00	 9,390,130.00

	 ค่ำาใช้สำอย์	 20	 109,018,973.02	 137,467,281.48	

	 ค่ำาวัสำดุ	 	 21	 16,399,419.23	 13,489,291.18

	 ค่ำาสำาธารณูป็โภคำ	 22	 12,598,989.46	 14,786,100.82	

	 ค่ำาเสืำ�อมราคำาแลัะค่ำาตัดจำาห้น่ัาย์	 23	 62,823,570.56	 58,626,011.00	

	 ค่ำาใช้จ่าย์จากการอุดห้นุันัแลัะบริจาคำ	 24	 50,969,842.50	 113,302,836,000.00	

	 ค่ำาใช้จ่าย์อื�นั	 25	 1,030,382,154.61	 643,495.79

รวุมคฺ�าใช้จ�าย  1,885,482,851.26 114,128,455,308.26

รายได้้สูงฺ (ตํ�า) กวุ�าคฺ�าใช้จ�ายสุทธิิ   (1,037,755,077.86) 1,020,253,533.08 

ห้มาย์เห้ตุ	:	งบการเงินัอย์ู่ระห้ว่างการตรวจสำอบรับรองจากสำำานัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดินั
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงฐานัะทางการเงินั
ณ์ วันัที� 30 กันัยายนั 2564

       

(หนํ�วุย : บาท)

    หมายเหตุ 2564 2563

สินํทรัพฺย์

 สินํทรัพฺย์หมุนํเวีุยนํ

	 	 เงินัสำดแลัะราย์การเทีัย์บเท่ัาเงินัสำด	 5	 3,954,936.40	 8,148,304.97		

	 	 ลูักห้นีั�ระย์ะสัำ�นั	 6	 1,584,607.47	 1,012,508,236.44		

	 	 วัสำดุคำงเห้ลืัอ	 7	 4,314,682.08		 3,580,948.02		

	 	 สิำนัทัรัพย์์ห้มุนัเวีย์นัอื�นั	 	 6,227.43	 7,200.61

  รวุมสินํทรัพฺย์หมุนํเวีุยนํ  9,860,453.38 1,024,244,690.04

 สินํทรัพฺย์ไม�หมุนํเวีุยนํ

	 	 ทีั�ดินั	อาคำารแลัะอุป็กรณ์	(สุำทัธิ)	 8	 542,626,099.82	 546,910,450.13		

	 	 สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนั	(สุำทัธิ)	 9	 35,781,984.68	 42,419,931.60		

  รวุมสินํทรัพฺย์ไม�หมุนํเวีุยนํ  578,408,084.50 589,330,381.73  

รวุมสินํทรัพฺย์  588,268,537.88 1,613,575,071.77  

ห้มาย์เห้ตุ	:	งบการเงินัอย์ู่ระห้ว่างการตรวจสำอบรับรองจากสำำานัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดินั
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงฐานัะทางการเงินั
ณ์ วันัที� 30 กันัยายนั 2564

       

(หนํ�วุย : บาท)

    หมายเหตุ 2564 2563

หนีํ�สินํ

 หนีํ�สินํหมุนํเวีุยนํ

	 	 เจ้าห้นีั�ระย์ะสัำ�นั	 10	 15,155,583.77	 10,831,719.45

	 	 เงินัรับฝากระย์ะสัำ�นั	 11	 2,266,376.43	 4,542,870.50		

	 	 ห้นีั�สิำนัห้มุนัเวีย์นัอื�นั	 12	 -	 400.00		

  รวุมหนีํ�สินํหมุนํเวีุยนํ  17,421,960.20 15,374,989.95

 หนีํ�สินํไม�หมุนํเวีุยนํ

	 	 เงินัทัดรองราชการรับจากคำลัังระย์ะย์าว	 	 1,100,000.00	 1,100,000.00

	 	 ห้นีั�สิำนัไม่ห้มุนัเวีย์นัอื�นั	 13	 145,217.86	 163,530.84		

  รวุมหนีํ�สินํไม�หมุนํเวีุยนํ  1,245,217.86 1,263,530.84  

รวุมหนีํ�สินํ   18,667,178.06 16,638,520.79  

สินํทรัพฺย์สุทธิิ/ส�วุนํทุนํ  569,601,359.82  1,596,936,550.98

สินํทรัพฺย์สุทธิิ/ส�วุนํทุนํ

	 	 ทุันั		 	 280,717,475.29		 280,717,475.29

	 	 ราย์ได้สูำง	(ตำ�า)	กว่าค่ำาใช้จ่าย์สำะสำม	 	 288,883,884.53	 1,316,219,075.69

  รวุมสินํทรัพฺย์สุทธิิ/ส�วุนํทุนํ  569,601,359.82 1,596,936,550.98

      

ห้มาย์เห้ตุ	:	งบการเงินัอย์ู่ระห้ว่างการตรวจสำอบรับรองจากสำำานัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดินั
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุประกอบงบการเงินั

สัำาหรับปีสัิ�นัสัุด วันัที� 30 กันัยายนั 2564

หมายเหตุ 1 ข�อม้ลัทั�วไป

	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ก่อตั�ง 
ตามพระราชบัญ่ญั่ติเศรษฐกิจการเกษตร	 พ.ศ.	 2522	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 กระทัรวงเกษตร	 
แลัะสำห้กรณ์	มีภารกิจเกี�ย์วกับการศ่กษา	วิเคำราะห์้	ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	เสำนัอแนัะนัโย์บาย์มาตรการ	 
แลัะจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาการเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 วิเคำราะห์้	 ติดตามป็ระเมินัผ่ลัแผ่นังานัโคำรงการ	 
แลัะงบป็ระมาณ	 วิจัย์ระบบเศรษฐกิจการผ่ลัิต	 การตลัาด	 ระบบการจัดทัำาฟาร์ม	 การทัำาธุรกิจเกษตร	 
ภาวะเศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัเกษตรแลัะแรงงานัภาคำเกษตร	จัดทัำาเผ่ย์แพร่ข้อมูลัสำารสำนัเทัศการเกษตร 
รวมทัั�งเป็็นัศูนัย์์กลัางระบบเคำรือข่าย์แลัะระบบเชื�อมโย์งสำารสำนัเทัศการเกษตร
		 สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	ตั�งอย์ูเ่ลัขทีั�	50	บริเวณมห้าวทิัย์าลััย์เกษตรศาสำตร์	ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	 
แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กรุงเทัพมห้านัคำร	10900
		 กรอบกฎีห้มาย์ห้ลัักทีั�เกี�ย์วข้องกับการดำาเนิันังานัของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้แก่	 
พระราชบัญ่ญั่ติเศรษฐกิจการเกษตร	พ.ศ.	2522 
		 ในัปี็งบป็ระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ห้น่ัวย์งานัได้รับการจัดสำรรงบป็ระมาณราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็	 
จำานัวนั	626,094,049.98	บาทั	(ปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2563	จำานัวนั	614,821,800.00	บาทั)	โดย์แย์กเป็็นั 
งบลังทุันั	จำานัวนั	110,682,886.40	บาทั	แลัะงบป็ระจำา	จำานัวนั	515,411,163.58	บาทั	เพื�อใช้จ่าย์ในั 
แผ่นังานัพื�นัฐานัด้านัการสำร้างคำวามสำามารถ์ในัการแข่งขันั	 แผ่นังานัย์ุทัธศาสำตร์การเกษตรสำร้างมูลัคำ่า	 
แผ่นังานัย์ุทัธศาสำตร์เสำริมสำร้างพลัังทัางสัำงคำม	 แผ่นังานับูรณาการพัฒนัาแลัะส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐานัราก	 
แลัะแผ่นังานับูรณาการพัฒนัาด้านัคำมนัาคำมแลัะระบบโลัจิสำติกส์ำ	
		 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรมีห้น่ัวย์งานัระดับห้น่ัวย์เบิกจ่าย์ภาย์ใต้สัำงกัดจำานัวนั	 13	 แห่้ง		 
เป็็นัห้น่ัวย์เบิกจ่าย์ในัส่ำวนักลัาง	 1	 แห่้ง	 แลัะในัส่ำวนัภูมิภาคำ	 12	 แห่้ง	 ซ่�งราย์งานัการเงินัทีั�แสำดงเป็็นั 
ราย์งานัการเงินัภาพรวมระดับกรมของห้น่ัวย์เบิกจ่าย์	ทัั�ง	13	แห่้ง	นัอกจากนีั�สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
มีเงินัทุันัห้มุนัเวีย์นัทีั�ไม่เป็็นันิัติบุคำคำลัแต่อย์ู่ในัคำวามคำวบคุำมของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
จำานัวนั	2	กองทุันั	เงินักองทุันัห้มุนัเวีย์นัทีั�อย์ู่ในัคำวามคำวบคุำมของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	มีดังนีั�
	 1.	 กองทุันัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มขีดคำวามสำามารถ์การแข่งขันัของป็ระเทัศ	 
จัดตั�งข่�นัตามมตคิำณะรัฐมนัตร	ีเมื�อวันัทีั�	20	กรกฎีาคำม	2547	โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงคำเ์พื�อป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลัติ	 
ภาคำเกษตรป็ฏิิรูป็ผ่ลิัตผ่ลัทัางการเกษตร	เพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต	พัฒนัาคุำณภาพ	ตลัอดจนัการแป็รรูป็	 
การสำร้างมูลัค่ำาเพิ�มของสำนิัค้ำาเกษตรแลัะอาห้าร	แลัะช่วย์เห้ลืัอให้้เกษตรกรป็รบัเป็ลีั�ย์นัการผ่ลิัตจากสิำนัค้ำา 
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ทีั�ไม่มีศักย์ภาพสู่ำสิำนัค้ำาทีั�มีศักย์ภาพ	กองทุันัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลัติภาคำเกษตรฯ	ได้รับงบป็ระมาณจัดสำรร 
ป็ระจำาปี็ผ่่านังบป็ระมาณราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็ของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 โดย์เงินัของกองทุันัป็รับ 
โคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตรฯ	 จะนัำาฝากไว้ทีั�กระทัรวงการคำลััง	 แลัะสำามารถ์ดำาเนิันัการเบิกจ่าย์เงินั 
จากคำลัังผ่่านัระบบ	GFMIS		ได้โดย์ตรงภาย์ใต้รหั้สำห้น่ัวย์งานั	8087
		 2.	 กองทุันัเพื�อพัฒนัาการผ่ลิัตถั์�วเห้ลืัอง	 จัดตั�งข่�นัตามระเบีย์บกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
ว่าด้วย์กองทันุัเพื�อพัฒนัาการผ่ลัติถั์�วเห้ลัอืง	พ.ศ.	2535	โดย์คำวามเห้น็ัชอบของคำณะรฐัมนัตร	ีมีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำ 
เพื�อเป็็นัทุันัห้มุนัเวีย์นัแลัะใช้จ่าย์ในัการช่วย์เห้ลืัอ	 สำนัับสำนุันัการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตถั์�วเห้ลืัอง 
แลัะลัดต้นัทุันั	การผ่ลิัต	การป็รับป็รุงป็ระสิำทัธิภาพการตลัาด	การแป็รรูป็ถั์�วเห้ลืัอง	การถ่์าย์ทัอดเทัคำโนัโลัยี์ 
ทีั�เห้มาะสำม	 รวมทัั�งเร่งรัดการขย์าย์การผ่ลิัตถั์�วเห้ลืัองให้้เพีย์งพอกับคำวามต้องการใช้ภาย์ในัป็ระเทัศ	 
เงินัของกองทัุนัเพื�อพัฒนัา	 การผ่ลัิตถั์�วเห้ลัือง	 เป็็นัเงินัทีั�ผู้่นัำาเข้าถั์�วเห้ลัืองส่ำงเข้ากองทัุนัตามเงื�อนัไข 
ทีั�คำณะรัฐมนัตรีกำาห้นัดในัการอนุัญ่าตให้้นัำาเข้าถั์�วเห้ลืัอง
		 นัอกจากนีั�ย์ังมีกองทัุนัทีั�ไม่ได้อย์ู่ภาย์ใต้คำวามรับผิ่ดชอบของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
แต่ได้รับจัดสำรรเงินังบป็ระมาณป็ระจำาปี็ผ่่านัเงินังบป็ระมาณราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็ของสำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตร	จำานัวนั	1	กองทุันั	คืำอ	กองทุันัฟ้�นัฟูแลัะพัฒนัาเกษตรกร

หมายเหตุที� 2  เกณ์ฑู์การจัดทำางบการเงินั

	 ราย์งานัการเงินันีั�จัดทัำาข่�นัตามมาตรฐานัการบัญ่ชีภาคำรัฐแลัะนัโย์บาย์การบัญ่ชีภาคำรัฐ	 
ทีั�กระทัรวงการคำลัังกำาห้นัด	ซ่�งรวมถ่์งห้ลัักการแลัะนัโย์บาย์บัญ่ชีภาคำรฐั	แลัะแสำดงราย์การในัราย์งานัการเงินั	 
ตามรูป็แบบการนัำาเสำนัอราย์งานัการเงินั	 ตามห้นัังสำือกรมบัญ่ชีกลัาง	 ทีั�	 กคำ	 0410.2/ว479	 ลังวันัทีั�	 2	 
ตุลัาคำม	2563	เรื�อง	รูป็แบบการนัำาเสำนัอราย์งานัการเงินัของห้น่ัวย์งานัของรัฐ
	 ราย์งานัการเงินันีั�จัดทัำาข่�นัโดย์ใช้เกณฑ์์ราคำาทุันัเดิม	 เว้นัแต่จะได้เปิ็ดเผ่ย์ไว้เป็็นัอย่์างอื�นั	 
ในันัโย์บาย์การบัญ่ชี
	 ราย์งานัการเงินัของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ซ่�งถื์อเป็็นัห้น่ัวย์งานัทีั�เสำนัอราย์งานั	 
ตามมาตรฐานัการบัญ่ชีภาคำรัฐ	 รวมราย์การบัญ่ชีทีั�เกิดข่�นัทัั�งทีั�ห้น่ัวย์งานัในัส่ำวนักลัาง	 แลัะห้น่ัวย์งานั 
ในัสำ่วนัภูมิภาคำไม่ว่าราย์การดังกลั่าวจะเกิดจากเงินังบป็ระมาณ	 ห้รือเงินันัอกงบป็ระมาณทัุกป็ระเภทั 
ทีั�ห้น่ัวย์งานั	 มีอำานัาจในัการบริห้ารจัดการตามกฎีห้มาย์	 ราย์การทีั�ป็รากฏิในัราย์งานัการเงินั	 รวมถ่์ง	 
สิำนัทัรัพย์	์ห้นีั�สิำนั	ราย์ได้	แลัะคำา่ใช้จ่าย์	ซ่�งเป็็นัของรฐับาลั	แลัะอย์ูภ่าย์ใต้การคำวบคำมุของรัฐบาลัในัภาพรวม	 
แต่ให้้ห้น่ัวย์งานั	 เป็็นัผู้่รับผิ่ดชอบในัการดูแลัรักษาแลัะบริห้ารจัดการให้้แก่รัฐบาลั	 ภาย์ในัขอบเขต 
อำานัาจห้นั้าทีั�ตามกฎีห้มาย์	 แลัะรวมถ่์งองค์ำป็ระกอบของราย์งานัการเงินั	 ซ่�งอย์ู่ภาย์ใต้การคำวบคำุม 
ของห้น่ัวย์งานัทีั�ใช้เพื�อป็ระโย์ชน์ัในัการดำาเนิันังานัของห้น่ัวย์งานัเอง
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	 รอบระย์ะเวลัาบัญ่ชีตั�งแต่วันัทีั�	1	ตุลัาคำม	ของปี็ก่อนั	ถ่์งวันัทีั�	30	กันัย์าย์นั	ของปี็ปั็จจุบันั
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทัำาราย์งานัการเงินัโดย์รวมราย์การบัญ่ชีของห้นั่วย์เบิกจ่าย์	 
ทัั�ง	13	ห้น่ัวย์เบิกจา่ย์	แต่ไมไ่ดร้วมราย์การของเงนิัทุันัห้มนุัเวีย์นัทีั�ไมเ่ป็็นันิัติบุคำคำลั	จำานัวนั	2	กองทันุั	ซ่�งจัดทัำา 
ราย์งานัแย์กต่างห้ากจากสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ตามห้นัังสืำอกระทัรวงการคำลััง	ทีั�	กคำ	0410.2/ว2		 
ลังวนััทีั�	28	มกราคำม	2562	เรื�อง	แนัวป็ฏิิบัติในัการจดัทัำาราย์งานัการเงนิัภาพรวมสำำาห้รบัห้นัว่ย์งานัของรฐั		 
ซ่�งกำาห้นัดให้้ไม่ต้องนัำาเงินัทุันัห้มุนัเวีย์นัทีั�ไม่มีฐานัะเป็็นันิัติบุคำคำลัมารวมในัการจัดทัำาราย์งานัการเงินั 
ภาพรวม	แต่ไม่ต้องส่ำงราย์งานัการเงินัภาพรวมดังกล่ัาวให้้สำำานัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดินัตรวจสำอบ

หมายเหตุที� 3 มาตรฐานัการบัญชีภัาครัฐแลัะนัโยบายการบัญชีภัาครัฐฉับับใหม� 

	 มาตรฐานัการบัญ่ชีภาคำรัฐแลัะนัโย์บาย์การบัญ่ชีภาคำรัฐ	 ทีั�จะมีผ่ลับังคัำบใช้ในังวดอนัาคำต	 
มีผ่ลับังคัำบใช้สำำาห้รับรอบระย์ะเวลัาบัญ่ชีทีั�เริ�มในัห้รือห้ลัังวันัทีั�	1	ตุลัาคำม	2563
  ◆		 มาตรฐานัการบัญ่ชีภาคำรัฐ	ฉบับทีั�	23	เรื�อง	ราย์ได้จากราย์การไม่แลักเป็ลีั�ย์นั	
		 	 ผู้่บริห้ารของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ป็ระเมินัแลัะเห็้นัว่า	มาตรฐานัการบัญ่ชีภาคำรัฐ 
แลัะนัโย์บาย์การบัญ่ชีภาคำรัฐฉบับให้ม่ข้างต้นัจะไม่มีผ่ลักระทับอย่์างเป็็นัสำาระสำำาคัำญ่ต่อราย์งานัการเงินั 
ในังวด	ทีั�นัำามาถื์อป็ฏิิบัติ

หมายเหตุที� 4 สัรุปนัโยบายการบัญชีที�สัำาคัญ

 4.1 เงิฺนํสด้และรายการเทียบเท�าเงิฺนํสด้
	 	 เงินัทัดรองราชการ	 เป็็นัเงินัทีั�ห้น่ัวย์งานัได้รับจากรัฐบาลัเพื�อทัดรองจ่าย์เป็็นัคำ่าใช้จ่าย์ 
ป็ลีักย่์อย์ในัการดำาเนิันังานัของห้น่ัวย์งานัตามวงเงินัทีั�ได้รับอนุัมัติ	 แลัะต้องคืำนัให้้รัฐบาลัเมื�อห้มด 
คำวามจำาเป็็นั	 ในัการใช้เงินั	 แสำดงไว้เป็็นัเงินัสำดแลัะราย์การเทีัย์บเท่ัาเงินัสำดซ่�งมีย์อดตรงกันัข้ามกับ 
ราย์การเงินัทัดรองราชการ	รับจากคำลัังภาย์ใต้หั้วข้อห้นีั�สิำนัไม่ห้มุนัเวีย์นั
 4.2 ลูกหนีํ�
	 		 	ลูักห้นีั�เงินัย์ืม	ห้มาย์ถ่์ง	ลูักห้นีั�ภาย์ในัห้น่ัวย์งานักรณีให้้ข้าราชการ	พนัักงานั	ห้รือเจ้าห้น้ัาทีั� 
ย์มืเงินัไป็ใช้จ่าย์ในัการป็ฏิิบัติห้น้ัาทีั�โดย์ไม่มีดอกเบี�ย์	เช่นั	ลูักห้นีั�เงนิังบป็ระมาณ	ลักูห้นีั�เงินันัอกงบป็ระมาณ	 
ห้น่ัวย์งานัจะรับรู้ลูักห้นีั�ตามมูลัค่ำาทีั�จะได้รับ	โดย์ไม่ต้องตั�งค่ำาเผื่�อห้นีั�สำงสัำย์จะสูำญ่	
 4.3 วัุสดุ้คฺงฺเหล่อ
		 	 วัสำดุคำงเห้ลืัอ	 ห้มาย์ถ่์ง	 ของใช้สิำ�นัเป็ลืัองทีั�ห้น่ัวย์งานัมีไว้เพื�อใช้ในัการดำาเนิันังานัตามป็กติ	 
โดย์ทัั�วไป็มีมูลัค่ำาไม่สูำงแลัะไม่มีลัักษณะคำงทันัถ์าวร	แสำดงตามราคำาทุันั	โดย์วิธีเข้าก่อนัออกก่อนั	
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 4.4 ที�ดิ้นํ อาคฺารและอุปกรณ์
		 		 อาคำารแลัะสิำ�งป็ลูักสำร้าง	รวมทัั�งส่ำวนัป็รับป็รุงอาคำาร	ทัั�งอาคำารแลัะสิำ�งป็ลูักสำร้าง	ทีั�ห้น่ัวย์งานั 
มีกรรมสิำทัธิ�แลัะไม่มีกรรมสิำทัธิ�	 แต่ห้น่ัวย์งานัได้คำรอบคำรองแลัะนัำามาใช้ป็ระโย์ชน์ัในัการดำาเนิันังานั	 
แสำดงมูลัค่ำาสุำทัธิตามบัญ่ชีทีั�เกิดจากราคำาทุันัหั้กค่ำาเสืำ�อมราคำาสำะสำม	 อาคำารทีั�อย์ู่ระห้ว่างก่อสำร้างแสำดง 
ตามราคำาทุันั
	 		 	อุป็กรณ์	ได้แก่	คำรุภัณฑ์์ป็ระเภทัต่างๆ	รับรู้เป็็นัสิำนัทัรัพย์์เฉพาะราย์การทีั�มีมูลัค่ำา	ต่อห้น่ัวย์ 
ตั�งแต่	 10,000.00	 บาทั	 ข่�นัไป็	 แสำดงมูลัค่ำาตามมูลัค่ำาสุำทัธิตามบัญ่ชีทีั�เกิดจากราคำาทุันัหั้กค่ำาเสืำ�อมราคำา 
สำะสำม	
	 	 ราคำาทุันัของทีั�ดินั	อาคำาร	แลัะอุป็กรณ์	รวมถ่์งราย์จ่าย์ทีั�เกี�ย์วข้องโดย์ตรงเพื�อให้้สิำนัทัรัพย์์ 
อย์ูใ่นัสำถ์านัทีั�แลัะสำภาพทีั�พร้อมใช้งานั	ต้นัทุันัในัการต่อเติมห้รือป็รับป็รุงซ่�งทัำาให้้ห้น่ัวย์งานัได้รับป็ระโย์ชน์ั 
ตลัอดอายุ์การใช้งานัของสิำนัทัรัพย์์เพิ�มข่�นัจากมาตรฐานัเดิม	 ถื์อเป็็นัราคำาทุันัของสิำนัทัรัพย์์	 ค่ำาใช้จ่าย์ 
ในัการซ่อมแซมถื์อเป็็นัค่ำาใช้จ่าย์ในังบแสำดงผ่ลัการดำาเนิันังานัทัางการเงินั
	 	 ค่ำาเสืำ�อมราคำา	บันัท่ักเป็็นัค่ำาใช้จ่าย์ในังบแสำดงผ่ลัการดำาเนิันังานัทัางการเงินั	คำำานัวณโดย์วิธี 
เส้ำนัตรงตามจำานัวนัปี็ทีั�คำาดว่าจะใช้ทัรัพย์สิ์ำนันัั�นั	โดย์สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรกำาห้นัดอายุ์การใช้งานั	 
ของสิำนัทัรัพย์์ตามห้นัังสืำอกรมบัญ่ชีกลัาง	ทีั�	กคำ	0423.3/ว238	เพื�อใช้ในัการคำำานัวณค่ำาเสืำ�อมราคำา	ดังนีั�	
	 	 	 อาคำารสำำานัักงานัแลัะอาคำารเพื�อป็ระโย์ชน์ัอื�นัทีั�มีโคำรงสำร้างเป็็นัคำอนักรีต	 40	ปี็
	 	 	 อาคำารแลัะบ้านัพักอาศัย์แลัะอาคำารเพื�อป็ระโย์ชน์ัอื�นัทีั�มีโคำรงสำร้างเป็็นัไม้	 30	ปี็
	 	 	 สิำ�งป็ลูักสำร้างถ์าวร	 25	ปี็
	 	 	 สิำ�งป็ลูักสำร้างชั�วคำราว	 15	ปี็
	 	 	 คำรุภัณฑ์์สำำานัักงานั	 3	-	12	ปี็
	 	 	 คำรุภัณฑ์์คำอมพิวเตอร์	 3	-	5	ปี็
	 	 	 คำรุภัณฑ์์ย์านัพาห้นัะ	 8	ปี็
	 	 	 คำรุภัณฑ์์โฆษณาแลัะเผ่ย์แพร่	 5	-	10	ปี็
	 	 	 คำรุภัณฑ์์ก่อสำร้าง	 2	-	5	ปี็
	 	 	 ไม่มีการคิำดค่ำาเสืำ�อมราคำาสำำาห้รับทีั�ดินั	แลัะสิำนัทัรัพย์์ระห้ว่างก่อสำร้าง
 4.5  สินํทรัพฺย์ไม�มีตัวุตนํ
	 	 		 สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนั	แสำดงมูลัค่ำาด้วย์ราคำาทุันัหั้กค่ำาตัดจำาห้น่ัาย์สำะสำม
	 	 		 ค่ำาตัดจำาห้น่ัาย์สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนับันัท่ักเป็็นัค่ำาใช้จ่าย์ในังบแสำดงผ่ลัการดำาเนิันังานั	 
ทัางการเงินั	โดย์วิธีเส้ำนัตรงตามอาย์ุการให้้ป็ระโย์ชน์ั	ดังนีั�
	 	 	 โป็รแกรมคำอมพิวเตอร์	 2	-	20	ปี็
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 4.6  รายได้้รอการรับรู้ระยะยาวุ
	 	 	ราย์ได้รอการรับรู้ระย์ะย์าว	เป็็นัสิำนัทัรัพย์ที์ั�ห้น่ัวย์งานัได้รับบริจาคำโดย์มีผู้่มอบให้้ห้น่ัวย์งานั 
ไว้ใช้ในัการดำาเนิันังานั
	 	 	 ราย์ได้รอการรับรู้จะถู์กทัย์อย์ตัดบัญ่ชีเพื�อรับรู้ราย์ได้ตามเกณฑ์์ทีั�เป็็นัระบบแลัะ 
สำมเห้ตุสำมผ่ลัตลัอดระย์ะเวลัาทีั�จำาเป็็นัเพื�อจับคู่ำราย์ได้กับค่ำาใช้จ่าย์ทีั�เกี�ย์วข้อง	 เช่นั	 ทัย์อย์รับรู้ราย์ได้ 
ตามเกณฑ์์สัำดส่ำวนัของค่ำาเสืำ�อมราคำาของสิำนัทัรัพย์์ทีั�ได้รับคำวามช่วย์เห้ลืัอห้รือบริจาคำ
 4.7  รายได้้จากเงิฺนํงฺบประมาณ
	 	 ราย์ได้จากเงินังบป็ระมาณรับรู้ตามเกณฑ์์	ดังนีั�
		 	 1)		 เมื�อย์ื�นัคำำาขอเบิกเงินัจากกรมบัญ่ชีกลัางในักรณีเป็็นัการขอรับเงินัเข้าบัญ่ชีห้น่ัวย์งานั
		 	 2)		 เมื�ออนุัมัติจ่าย์เงินัให้้กับผู้่มีสิำทัธิได้รับเงินัแล้ัวในักรณีเป็็นัการจ่าย์ตรงให้้กับผู้่มีสิำทัธิรับเงินั
	 	 3)		 เมื�อย์ื�นัคำำาขอเบิกเงินัจากกรมบัญ่ชีกลัางในักรณีเป็็นัการเบิกหั้กผ่ลัักส่ำงไม่รับตัวเงินั
	 	 ห้น่ัวย์งานัแสำดงราย์ได้จากเงินังบป็ระมาณในังบแสำดงผ่ลัการดำาเนิันังานัทัางการเงินั		ตามจำานัวนั 
เงินังบป็ระมาณทีั�ขอเบิกสุำทัธิจากเงินังบป็ระมาณเบิกเกินัส่ำงคืำนั	 งบป็ระมาณเบิกแทันักันัแสำดงราย์ได้ 
จากเงินังบป็ระมาณในังบแสำดงผ่ลัการดำาเนิันังานัทัางการเงินัของห้น่ัวย์งานัผู้่เบิกแทันั
 4.8  รายได้้แผู้�นํดิ้นํ
	 	 ราย์ได้แผ่่นัดินัเป็็นัราย์ได้ทีั�ห้น่ัวย์งานัไม่สำามารถ์นัำามาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานั	 รับรู้ 
เมื�อเกิดราย์ได้ด้วย์ย์อดสุำทัธิห้ลัังจากหั้กส่ำวนัทีั�จัดสำรรเป็็นัเงินันัอกงบป็ระมาณตามทีั�ได้รับย์กเว้นั	 
ราย์ได้แผ่่นัดินั	 แลัะราย์ได้แผ่่นัดินันัำาส่ำงคำลัังไม่ต้องแสำดงเป็็นัราย์ได้แลัะค่ำาใช้จ่าย์ของห้น่ัวย์งานั	 
แต่แสำดงไว้ในัห้มาย์เห้ตุป็ระกอบ	งบการเงินัเป็็นัราย์งานัแย์กต่างห้าก
 4.9  รายได้้จากการอุด้หนุํนํและบริจาคฺ
		 	 	ราย์ได้ทีั�ได้รับคำวามช่วย์เห้ลืัอแลัะบริจาคำเป็็นัสิำนัทัรัพย์ที์ั�ให้้ป็ระโย์ชน์ัแก่ห้น่ัวย์งานัเกินัห้น่ั�งปี็	 
จะทัย์อย์รับรู้เป็็นัราย์ได้ตามสำดัสำว่นัของคำา่ใช้จ่าย์เพื�อการนัั�นัเกดิข่�นั	ห้รือเกณฑ์์การคำำานัวณคำา่เสืำ�อมราคำา 
สิำนัทัรัพย์์ทีั�ได้รับตลัอดอาย์ุของสิำนัทัรัพย์์นัั�นั
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หมายเหตุที� 5  เงินัสัดแลัะรายการเทียบเท�าเงินัสัด

(หนํ�วุย : บาท)
     2564 2563
	 เงินัสำดในัมือ	 	 -	 -
	 เงินัทัดรองราชการ	 1,100,000.00	 1,100,000.00
	 เงินัฝากสำถ์าบันัการเงินั	 1,113,327.40	 5,084,071.87
	 เงินัฝากคำลััง	 	 1,741,609.00	 1,964,233.10
 รวุมเงิฺนํสด้และรายการเทียบเท�าเงิฺนํสด้ 3,954,936.40 8,148,304.97

	 เงินัสำดในัมือ	 เป็็นัเงินัสำดแลัะเช็คำธนัาคำาร	 นัอกจากสำ่วนัทีั�ห้น่ัวย์งานัถื์อไว้เพื�อใช้จ่าย์สำำาห้รับ	 
การดำาเนิันังานัป็กติตามวัตถุ์ป็ระสำงค์ำของห้น่ัวย์งานัแล้ัว	ยั์งรวมถ่์งส่ำวนัทีั�ห้น่ัวย์งานัได้รับไว้เพื�อรอนัำาส่ำงคำลััง	 
เป็็นัราย์ได้แผ่่นัดินัตามกฎีห้มาย์	ซ่�งไม่สำามารถ์นัำาไป็ใช้เพื�อป็ระโย์ชน์ัของห้น่ัวย์งานัได้
	 	 เงินัทัดรองราชการ	 เป็็นัเงินัสำดทีั�ห้น่ัวย์งานัมีไว้เพื�อใช้จ่าย์เป็็นัค่ำาใช้จ่าย์ป็ลีักย่์อย์ในัสำำานัักงานั	 
ตามวงเงินัทีั�ได้รับอนุัมัติจากกระทัรวงการคำลััง	 ตามระเบีย์บกระทัรวงการคำลัังว่าด้วย์เงินัทัดรองราชการ		 
พ.ศ.	 2547	 ซ่�งจะต้องสำ่งคืำนัคำลัังเมื�อห้มดคำวามจำาเป็็นัในัการใช้จ่าย์	 ย์อดคำงเห้ลืัอสิำ�นัปี็ป็ระกอบด้วย์	 
เงินัสำด		เงินัฝากธนัาคำารแลัะใบสำำาคัำญ่ทีั�เบิกจากเงินัทัดรองราชการแล้ัวรอเบิกชดเชย์
	 	 เงินัฝากคำลััง	 เป็็นัเงินัทีั�ห้น่ัวย์งานัฝากไว้กับกระทัรวงการคำลัังภาย์ใต้ข้อกำาห้นัดตามกฎีห้มาย์		 
โดย์ไม่มีดอกเบี�ย์	 ซ่�งสำามารถ์เบิกถ์อนัได้เมื�อต้องการใช้จ่าย์ตามราย์การทีั�กำาห้นัดไว้ในัระเบีย์บทีั�ระบุ 
ข้อจำากัด	ในัการใช้จ่าย์
	 เงินัฝากคำลััง	จำานัวนั	1,741,609.00	บาทั	(ปี็	2563	จำานัวนั	1,964,233.10	บาทั)	ซ่�งแสำดงรวมอย์ู่ 
ในัเงินัฝากคำลัังข้างต้นั	 เป็็นัเงินันัอกงบป็ระมาณทีั�มีข้อจำากัดในัการใช้จ่าย์เพื�อจ่าย์ต่อไป็ให้้บุคำคำลั 
ห้รือห้น่ัวย์งานัอื�นัตามวัตถุ์ป็ระสำงค์ำทีั�ระบุไว้ในักฎีห้มาย์อันัเป็็นัทีั�มาของเงินัฝากคำลัังนัั�นั	 ห้น่ัวย์งานั 
ไม่สำามารถ์นัำาไป็ใช้จ่าย์เพื�อป็ระโย์ชน์ัในัการดำาเนิันังานัของห้นั่วย์งานัตามป็กติได้	 แต่มีห้น้ัาทีั�ไว้เพื�อจ่าย์ 
ตามวัตถุ์ป็ระสำงค์ำของเงินัฝากคำลััง	ดังนีั�

(หนํ�วุย : บาท)
     2564 2563
	 เงินัป็ระกันัสัำญ่ญ่า	 1,711,909.00	 1,962,633.10
	 ค่ำาธรรมเนีัย์มการสำมัคำรสำอบแข่งขันั	 29,700.00	 1,600.00
 รวุม   1,741,609.00 1,964,233.10
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หมายเหตุ 6 ลั้กหนัี�ระยะสัั�นั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ลูักห้นีั�เงินัย์ืมในังบป็ระมาณ	 535,536.00	 996,101.80
	 ลูักห้นีั�เงินัย์ืมนัอกงบป็ระมาณ	 -	 20,955.00
	 เงินัจ่าย์ล่ัวงห้น้ัา	 369,680.00	 -
	 ราย์ได้ค้ำางรับ	 	 679,391.47	 691,179.64
	 เงินัรอรับคืำนั	 	 -	 1,010,800,000.00
 รวุมลูกหนีํ�ระยะสั�นํ 1,584,607.47 1,012,508,236.44

ลูักห้นีั�เงินัย์มืในังบป็ระมาณ	ณ	วันัสิำ�นัปี็	แย์กตามอาย์ุห้นีั�	ดังนีั�
(หนํ�วุย : บาท)

 ลูกหนีํ�เงิฺนํย่ม ยังฺไม�ถึิงฺกําหนํด้ ถึิงฺกําหนํด้ชําระ เกินํกําหนํด้ชําระ รวุม
  ชําระและการส�งฺ และการส�งฺใช้ และการส�งฺใช้
  ใช้ใบสําคัฺญ ใบสําคัฺญ ใบสําคัฺญ
	 2564	 535,536.00	 -	 -	 535,536.00
	 2563	 974,501.80	 -	 21,600.00	 996,101.80

ลูักห้นีั�เงินัย์มืนัอกงบป็ระมาณฝากธนัาคำารพาณิชย์์	ณ	วันัสิำ�นัปี็	แย์กตามอายุ์ห้นีั�	ดังนีั�
(หนํ�วุย : บาท)

 ลูกหนีํ�เงิฺนํย่ม ยังฺไม�ถึิงฺกําหนํด้ ถึิงฺกําหนํด้ชําระ เกินํกําหนํด้ชําระ รวุม
  ชําระและการส�งฺ และการส�งฺใช้ และการส�งฺใช้
  ใช้ใบสําคัฺญ ใบสําคัฺญ ใบสําคัฺญ
	 2564	 -	 -	 -	 -
	 2563	 20,955.00	 -	 -	 20,955.00

หมายเหตุ 7 วัสัดุคงเหลัือ
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 วัสำดุคำงเห้ลืัอ	 	 4,314,682.08	 3,580,948.02
 หั้ก	ค่ำาเผื่�อการป็รับลัดมูลัค่ำาวัสำดุ	 -	 -
 วัุสดุ้คฺงฺเหล่อ สุทธิิ 4,314,682.08 3,580,948.02
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หมายเหตุ 8 ที�ดินั อาคาร แลัะอุปกรณ์์
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 อาคำารแลัะสิำ�งป็ลูักสำร้าง	 482,810,410.91	 474,226,346.32
 หั้ก	ค่ำาเสืำ�อมราคำาสำะสำม−อาคำารแลัะสิำ�งป็ลูักสำร้าง	 (157,100,321.31)	 (144,263,313.90)
 อาคฺารและสิ�งฺปลูกสร้างฺ−สุทธิิ 325,710,089.60 329,963,032.42
	 อุป็กรณ์		 	 839,196,844.20	 823,627,592.04
 หั้ก	ค่ำาเสืำ�อมราคำาสำะสำม−อุป็กรณ์	 (656,660,153.98)	 (615,110,048.03)
 อุปกรณ์−สุทธิิ  182,536,690.22 208,517,544.01
 งฺานํระหวุ�างฺก�อสร้างฺ 34,379,320.00 8,429,873.70
 รวุม ที�ดิ้นํ อาคฺาร และอุปกรณ์−สุทธิิ 542,626,099.82 546,910,450.13

หมายเหตุ 9 สัินัทรัพย์ ไม�มีตัวตนั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนั	 52,319,214.76	 46,392,528.98
 หั้ก	ค่ำาตัดจำาห้น่ัาย์สำะสำม	−	สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนั	 (16,537,230.08)	 (3,972,597.38)
 รวุมสินํทรัพฺย์ไม�มีตัวุตนํ − สุทธิิ 35,781,984.68 42,419,931.60

หมายเหตุ 10 เจ�าหนัี�ระยะสัั�นั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 เจ้าห้นีั�การค้ำา	−	บุคำคำลัภาย์นัอก	 13,499,848.36	 9,009,489.02
	 รับสิำนัค้ำา/ใบสำำาคัำญ่	 320,000.00	 3,000.00
	 ค่ำาสำาธารณูป็โภคำค้ำางจ่าย์	 651,251.65	 963,711.33
	 ใบสำำาคัำญ่ค้ำางจ่าย์	 684,483.76	 855,519.10
 รวุมเจ้าหนีํ�ระยะสั�นํ 15,155,583.77 10,831,719.45
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หมายเหตุ 11 เงินัรับฝากระยะสัั�นั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 เงินัรับฝากอื�นั	 	 393,211.80	 2,580,237.40
	 เงินัป็ระกันัผ่ลังานั	 147,070.63	 -
	 เงินัป็ระกันัอื�นั	 	 1,726,094.00	 1,962,633.10
 รวุมเงิฺนํรับฝากระยะสั�นํ 2,266,376.43 4,542,870.50

หมายเหตุ 12 เจ�าหนัี�เงินัโอนัแลัะรายการอุดหนุันัระยะสัั�นั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ราย์ได้แผ่่นัดินัรอนัำาส่ำงคำลััง	 -	 400.00
 รวุมเจ้าหนีํ�เงิฺนํโอนํและรายการอุด้หนุํนํระยะสั�นํ - 400.00

หมายเหตุ 13 เจ�าหนัี�เงินัโอนัแลัะรายการอุดหนุันัระยะยาว
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ราย์ได้รอการรับรู้	 145,217.86	 163,530.84
 รวุม หนีํ�สินํไม�หมุนํเวีุยนํอ่�นํ 145,217.86 163,530.84

หมายเหตุ 14 รายได�จากงบประมาณ์
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
 รายได้้จากงฺบประมาณปีปัจจุบันํ
	 ราย์ได้จากงบบุคำลัากร	 333,850,045.37	 335,534,824.60
	 ราย์ได้จากงบลังทุันั	 40,282,431.60	 67,083,258.62
	 ราย์ได้จากงบดำาเนิันังานั	 100,847,344.58	 129,665,604.05
	 ราย์ได้จากงบกลัาง	 249,535,883.84	 244,163,781.82	
	 ราย์ได้จากงบเงินัอุดห้นุันั	 744,000.00	 256,000.00
	 ราย์ได้จากงบราย์จ่าย์อื�นั	 91,770,142.77	 52,089,662.06
 หั้ก	เบิกเกินัส่ำงคืำนัเงินังบป็ระมาณ	 (2,431,725.43)	 (3,319,881.47)
 รวุม รายได้้จากงฺบประมาณปีปัจจุบันํ − สุทธิิ 814,598,122.73 825,473,249.68
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 รายได้้จากงฺบประมาณปีก�อนํ (เงิฺนํกันํไวุ้เบิกเหล่�อมปีเบิกจ�ายปีปัจจุบันํ)
	 ราย์ได้จากงบลังทุันั	 18,542,502.90	 8,179,250.00
	 ราย์ได้จากงบดำาเนิันังานั	 9,583,956.30	 971,780.00
	 ราย์ได้จากงบราย์จ่าย์อื�นั	 3,549,456.74	 260,000.00
 รวุมรายได้้จากงฺบประมาณปีก�อนํๆ 31,675,915.94 9,411,030.00
 รวุมรายได้้จากงฺบประมาณ 846,274,038.67 834,884,279.68

หมายเหตุ 15 รายได�จากการอุดหนัุนัแลัะบริจาค
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ราย์ได้ระห้ว่างห้น่ัวย์งานั-ห้น่ัวย์งานัรับเงินักู้	 1,162,721.75	 153,709,165,000.00
	 จากรัฐบาลั
 หั้ก	เบิกเกินัส่ำงคืำนัเงินักู้จากรัฐบาลั	 -	 (39,395,785,000.00)
	 ราย์ได้ระห้ว่างห้น่ัวย์งานั-ห้น่ัวย์งานัรับเงินักู้	 1,162,721.75	 114,313,380,000.00
	 จากรัฐบาลั-สุำทัธิ
	 ราย์ได้จากการอุดห้นุันัห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	 -	 -
	 ราย์ได้จากการบริจาคำ	 18,312.98	 192,961.66
 รวุมรายได้้จากการอุด้หนุํนํและบริจาคฺ 1,181,034.73 114,313,572,961.66

หมายเหตุ 16 รายได�อื�นั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ราย์ได้อื�นั	 	 243,000.00	 250,000.00
 รวุมรายได้้อ่�นํ  243,000.00 250,000.00
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หมายเหตุ 17 ค�าใช�จ�ายบุคลัากร
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 เงินัเดือนั	 	 232,046,509.07	 232,614,888.60
	 ค่ำาล่ัวงเวลัา	 	 860,630.00	 1,665,350.00
	 เงินัตอบแทันัเต็มขั�นั	 150,800.28	 107,621.29
	 ค่ำาตอบแทันัพนัักงานัราชการ	 79,617,000.91	 76,573,291.07
	 เงินัช่วย์ค่ำาคำรองชีพ	 1,200.00	 7,200.00
	 ค่ำาจ้าง	 	 	 24,261,540.00	 27,758,460.00
	 ค่ำารักษาพย์าบาลั	 24,870,924.13	 24,543,365.02
	 เงินัช่วย์เห้ลืัอพิเศษกรณีเสีำย์ชีวิต	 -	 -
	 เงินัชดเชย์	กบข.	 3,922,687.17	 3,921,755.74
	 เงินัสำมทับ	กบข.	 5,884,030.77	 5,882,633.67
	 เงินัสำมทับ	กสำจ.		 680,007.60	 755,812.80
	 เงินัสำมทับกองทุันัป็ระกันัสัำงคำม	 1,754,195.00	 2,351,080.00
	 เงินัสำมทับกองทุันัเงินัทัดแทันั	 156,566.00	 131,614.00
	 ค่ำาเช่าบ้านั	 	 6,318,604.44	 6,333,773.01
	 ค่ำาตอบแทันัรถ์ป็ระจำาตำาแห้น่ัง	 1,264,200.00	 1,175,554.84
	 เงินัช่วย์การศ่กษาบุตร	 1,135,495.61	 1,380,249,75
 รวุมคฺ�าใช้จ�ายบุคฺลากร 382,924,390.98 385,202,649.79

หมายเหตุ 18 ค�าบำาเหนั็จบำานัาญ
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 บำานัาญ่ป็กติ	 	 148,013,549.94	 138,860,066.99
	 เงินัช่วย์เห้ลืัอราย์เดือนัผู้่รับเบี�ย์ห้วัดบำานัาญ่	 1,157,368.60	 1,190,262.40
	 เงินัช่วย์เห้ลืัอค่ำาคำรองชีพผู้่รับเบี�ย์ห้วัดบำานัาญ่	 10,060,672.40	 10,206,172.40
	 เงินัช่วย์พิเศษกรณีผู้่รับบำานัาญ่ตาย์	 341,200.02	 360,812.07
	 เงินับำาเห้น็ัจ	 	 752,986.00	 3,715,367.00
	 เงินับำาเห้น็ัจตกทัอด	 2,655,643.43	 5,584,008.82
	 เงินับำาเห้น็ัจดำารงชีพ	 8,604,505.10	 11,371,636.55
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	 เงินัช่วย์การศ่กษาบุตร	 316,501.00	 269,530.00
	 ค่ำารักษาพย์าบาลั	 25,417,654.41	 23,087,253.97
	 บำาเห้น็ัจบำานัาญ่อื�นั	 14,223,960.00	 11,369,238.00
 รวุมคฺ�าบําเหน็ํจบํานําญ 211,544,040.90 206,014,348.20

หมายเหตุ 19 ค�าตอบแทนั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ค่ำาตอบแทันัเฉพาะงานั	 8,821,470.00	 9,390,130.00
 รวุมคฺ�าตอบแทนํ 8,821,470.00 9,390,130.00

หมายเหตุ 20 ค�าใช�สัอย
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ค่ำาใช้จ่าย์ในัการฝึกอบรม	 5,645,610.85	 14,364,483.71
	 ค่ำาใช้จ่าย์ในัการเดินัทัาง	 18,143,974.94	 30,400,010.06
	 ค่ำาซ่อมแซมแลัะบำารุงรักษา	 13,019,939.67	 11,184,954.23
	 ค่ำาแก๊สำแลัะนัำ�ามันัเชื�อเพลิัง	 405,561.13	 733,651.57
	 ค่ำาจ้างเห้มาบริการ	 54,167,052.34	 61,401,620.44
	 ค่ำาจ้างทีั�ป็ร่กษา		 5,168,500.00	 -
	 ค่ำาใช้จ่าย์ในัการป็ระชุม	 2,316,578.50	 3,833,781.49
	 ค่ำาเบี�ย์ป็ระกันัภัย์	 131,848.24	 132,530.31
	 ค่ำาเช่า	 	 	 2,823,639.28	 3,176,177.92
	 ค่ำาคำรุภัณฑ์์มูลัค่ำาตำ�ากว่าเกณฑ์์	 1,573,589.09	 5,613,093.70
	 ค่ำาใช้จ่าย์ผ่ลัักส่ำงเป็็นัราย์ได้แผ่่นัดินั	 134,314.15	 49,187.00
	 ค่ำาป็ระชาสัำมพันัธ์	 5,346,800.83	 6,101,417.55
	 ค่ำาใช้สำอย์อื�นั	 	 141,564.00	 476,373.50
 รวุมคฺ�าใช้สอย  109,018,973.02 137,467,281.48
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หมายเหตุ 21 ค�าวัสัดุ
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ค่ำาวัสำดุ	 	 	 16,399,419.23	 13,489,291.18
 รวุมคฺ�าวัุสดุ้  16,399,419.23 13,489,291.18

หมายเหตุ 22 ค�าสัาธิารณ์้ปโภัค
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 ค่ำาไฟฟ้า		 	 7,846,855.95	 9,632,584.41
	 ค่ำาป็ระป็า	 	 413,063.33	 406,390.44
	 ค่ำาโทัรศัพท์ั	 	 981,205.29	 1,041,916.30
	 ค่ำาบริการสืำ�อสำารแลัะโทัรคำมนัาคำม	 2,772,200.89	 3,109,940.57
	 ค่ำาบริการไป็รษณีย์์โทัรเลัขแลัะขนัส่ำง	 585,664.00	 595,269.10
 รวุมคฺ�าสาธิารณูปโภูคฺ 12,598,989.46 14,786,100.82

หมายเหตุ 23 ค�าเสัื�อมราคาแลัะค�าตัดจำาหนั�าย
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 อาคำารแลัะสิำ�งป็ลูักสำร้าง	 11,858,866.21	 14,941,247.73
	 อุป็กรณ์		 	 46,915,589.97	 41,612,386.50
	 สิำนัทัรัพย์์ไม่มีตัวตนั	 4,049,114.38	 2,072,376.77
 รวุมคฺ�าเส่�อมราคฺาและคฺ�าตัด้จําหนํ�าย 62,823,570.56 58,626,011.00

หมายเหตุ 24 ค�าใช�จ�ายจากการอุดหนัุนัแลัะบริจาค
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 เงินัอุดห้นุันัเพื�อการดำาเนิันังานั	-	อป็ทั.	 744,000.00	 256,000.00
	 ค่ำาใช้จ่าย์อุดห้นุันั	-	ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	 50,000,000.00	 -
	 ค่ำาใช้จ่าย์ช่วย์เห้ลืัอตามมาตรการของรัฐบาลั	 225,842.50	 113,302,580,000.00
 รวุม คฺ�าใช้จ�ายจากการอุด้หนุํนํและบริจาคฺ 50,969,842.50 113,302,836,000.00
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หมายเหตุ 25 ค�าใช�จ�ายอื�นั
(หนํ�วุย : บาท)

     2564 2563
	 กำาไร/ขาดทุันัสุำทัธิจากการจำาห้น่ัาย์สิำนัทัรัพย์์	 19,045,108.89	 383,417.46
	 ค่ำาใช้จ่าย์อื�นั	 	 1,011,337,045.72	 260,078.33
 รวุม คฺ�าใช้จ�ายอ่�นํ 1,030,382,154.61 643,495.79

	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบห้มาย์ให้้เป็็นัห้นั่วย์รับงบป็ระมาณโคำรงการช่วย์เห้ลืัอ 
เกษตรกรทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 เมื�อปี็งบป็ระมาณ	 2563	 
โคำรงการดังกล่ัาว	สิำ�นัสุำดวันัทีั�	30	กันัย์าย์นั	2563	ในัปี็งบป็ระมาณ	2564	ได้รับคืำนัเงินัเห้ลืัอจ่าย์จากธนัาคำาร	 
เพื�อการเกษตรแลัะสำห้กรณ์การเกษตร	(ธกสำ.)	แลัะเงินัคืำนัสิำทัธิ�ของเกษตรทีั�คืำนัสิำทัธิ�ในัโคำรงการช่วย์เห้ลืัอ 
เกษตรกรทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	2019
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
งบแสัดงการเปลัี�ยนัแปลังสัินัทรัพย์สัุทธิิ/สั่วนัทุนั

สัำาหรับปีสัิ�นัสัุดวันัที� 30 กันัยายนั 2564 

(หนํ�วุย : บาท)
 ทุนํ รายได้้สูงฺ/(ตํ�า) รวุมสินํทรัพฺย์
   กวุ�าคฺ�าใช้จ�ายสะสม สุทธิิ/ส�วุนํทุนํ

ยอด้คฺงฺเหล่อ ณ วัุนํที� 30 กันํยายนํ 2562 - ตามที�รายงฺานํไวุ้เดิ้ม	 	280,717,475.29		 	292,515,873.65		 	573,233,348.94	

ผ่ลัสำะสำมจากการแก้ไขข้อผิ่ดพลัาดปี็ก่อนั	 	 3,449,668.96		 	3,449,668.96	

ผ่ลัสำะสำมของการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังนัโย์บาย์การบัญ่ชี	 	 	 	-	

ยอด้คฺงฺเหล่อ ณ วัุนํที� 30 กันํยายนํ 2562 - หลังฺการปรับปรุงฺ  280,717,475.29   295,965,542.61   576,683,017.90 

การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังในัสิำนัทัรัพย์์สุำทัธิ/ส่ำวนัทุันัสำำาห้รับปี็	2563	 	 	 -	

การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังทีั�ทัำาให้้ทุันัเพิ�ม/ลัด	 	 	 -	

ราย์ได้สูำง/(ตำ�า)	กว่าค่ำาใช้จ่าย์สำำาห้รับงวด	 	 1,020,253,533.08		 	1,020,253,533.08	

กำาไร/ขาดทุันัจากการป็รับมูลัค่ำาเงินัลังทุันั	 	 	 -	

ยอด้คฺงฺเหล่อ ณ วัุนํที� 30 กันํยายนํ 2563  280,717,475.29   1,316,219,075.69   1,596,936,550.98 

ยอด้คฺงฺเหล่อ ณ วัุนํที� 30 กันํยายนํ 2563 - ตามที�รายงฺานํไวุ้เดิ้ม 	 	280,717,475.29			1,316,219,075.69		 	1,596,936,550.98	

ผ่ลัสำะสำมจากการแก้ไขข้อผิ่ดพลัาดปี็ก่อนั	 	 10,419,886.70		 	10,419,886.70	

ผ่ลัสำะสำมของการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังนัโย์บาย์การบัญ่ชี	 	 	 -	

ยอด้คฺงฺเหล่อ ณ วัุนํที� 30 กันํยายนํ 2563 - หลังฺการปรับปรุงฺ	 	280,717,475.29			1,326,638,962.39		 	1,607,356,437.68	

การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังในัสิำนัทัรัพย์์สุำทัธิ/ส่ำวนัทุันัสำำาห้รับปี็	2564	 	 	 -	

การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังทีั�ทัำาให้้ทุันัเพิ�ม/ลัด	 	 	 -	

ราย์ได้สูำง/(ตำ�า)	กว่าค่ำาใช้จ่าย์สำำาห้รับงวด	 	 (1,037,755,077.86)		(1,037,755,077.86)

กำาไร/ขาดทุันัจากการป็รับมูลัค่ำาเงินัลังทุันั	 	 	 -	

ยอด้คฺงฺเหล่อ ณ วัุนํที� 30 กันํยายนํ 2564 280,717,475.29   288,883,884.53   569,601,359.82 

ห้มาย์เห้ตุ	:	งบการเงินัอยู่์ระห้ว่างการตรวจสำอบรับรองจากสำำานัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดินั	  

รายงานัประจำาปี 2564
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

57







ด�านันัโยบาย มาตรการ 
แลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร

 สำ�นำักง�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร ม่ภ�รกิจในำก�รเสนำอแนำะนำโย์บ�ย์  
จัดุทำ�ย์ุทธศู�สตร์ แผนำพััฒนำ� และม�ตรก�รท�งก�รเกษตรให่้สอดุค์ล้อง 
กับสถ�นำก�รณ์์และปีัจจัย์ต่�ง ๆ ท่�เปีล่�ย์นำแปีลงไปี เพั่�อขัับเค์ล่�อนำก�รพััฒนำ� 
ภ�ค์เกษตรขัองปีระเทศูให่้เติบโตอย์่�งต่อเนำ่�องและม่เสถ่ย์รภ�พั ย์กระดุับ 
ค์ุณ์ภ�พัชี้้วิิตและร�ย์ไดุ้ขัองเกษตรกร ทำ�ให่้เกษตรกรม่ค์วิ�มมั�นำค์งในำก�ร
ปีระกอบอ�ชี้้พั รวิมทั�งอนำุรักษ์ทรัพัย์�กรธรรมชี้�ติและสิ�งแวิดุล้อมเกษตร 
ให่้ม่ค์วิ�มสมดุุลและยั์�งย์่นำ โดุย์ภ�รกิจห่ลักดุ้�นำนำโย์บ�ย์และแผนำพััฒนำ� 
ก�รเกษตร อ�ทิ ก�รจัดุทำ�แผนำปีฏิิบัติก�รดุ้�นำก�รเกษตรและสห่กรณ์์  
แผนำปีฏิิบัติร�ชี้ก�รขัองกระทรวิงเกษตรและสห่กรณ์์ ก�รพััฒนำ�ก�รเกษตร 
ในำเขัตเกษตรเศูรษฐกิจและพั่�นำท่�เฉพั�ะ ก�รพััฒนำ�เกษตรกรและองค์์กรเกษตรกร  
ก�รพััฒนำ�ระบบโลจิสติกส์ดุ้�นำก�รเกษตร และก�รจัดุทำ�งบปีระม�ณ์ขัอง
กระทรวิงเกษตรและสห่กรณ์์ ตลอดุจนำก�รวิิเค์ร�ะห่์และปีระม�ณ์ก�รเศูรษฐกิจ
ก�รเกษตร โดุย์ในำปีี 2564 ม่ผลง�นำเดุ่นำ ดัุงนำ่�
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1. การขับเคลัื�อนัยุทธิศาสัตร์ชาติประเด็นัที�เกี�ยวข�อง 
 กับภัาคเกษตร

	 ย์ุทัธศาสำตร์ชาติเป็็นัเป้็าห้มาย์การพัฒนัาป็ระเทัศอย์่างย์ั�งย์ืนั	 ซ่�งใช้เป็็นักรอบในัการจัดทัำาแผ่นั 
ระดับต่าง	 ๆ	 รวมทัั�งจัดทัำางบป็ระมาณราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็ให้้สำอดคำล้ัองแลัะบูรณาการ	 เพื�อนัำาไป็สู่ำ 
การบรรลุัเป้็าห้มาย์ทีั�กำาห้นัดไว้	โดย์มติคำณะรัฐมนัตร	ีเมื�อวันัทีั�	4	ธันัวาคำม	2560	ได้เห็้นัชอบการจดัทัำาแผ่นั	 
3	ระดับ	ได้แก่	แผ่นัระดับทีั�	1	คืำอ	ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	ซ่�งเป็็นักรอบทิัศทัางในัภาพให้ญ่่ทีั�คำรอบคำลุัมทิัศทัาง 
การพัฒนัาป็ระเทัศในัการทีั�จะสำร้างคำวามสำมดุลัระห้ว่างการพัฒนัาคำวามมั�นัคำง	 เศรษฐกิจ	 สัำงคำม 
แลัะสิำ�งแวดล้ัอม	ด้วย์การมีส่ำวนัร่วมของทุักภาคำส่ำวนั	แผ่นัระดับทีั�	2	เป็็นักลัไกสำำาคัำญ่ในัการถ่์าย์ทัอดแนัวทัาง 
การขับเคำลืั�อนัป็ระเทัศในัมิติต่าง	 ๆ	 ของย์ุทัธศาสำตร์ชาติไป็สู่ำการป็ฏิิบัติ	 แลัะแผ่นัระดับทีั�	 3	 เป็็นัแผ่นั 
เชิงป็ฏิิบัติทีั�มีการระบุการดำาเนิันังานั/โคำรงการ	 ทีั�ชัดเจนัตามภารกิจของห้นั่วย์งานัในัการสำนัับสำนัุนั 
การดำาเนิันังานัของแผ่นัระดับทีั�	2	แลัะย์ทุัธศาสำตร์ชาติ	ให้้บรรลุัเป้็าห้มาย์ทีั�กำาห้นัดไว้แลัะมีคำวามสำอดคำล้ัอง 
เชื�อมโย์งกันัในัทัุกระดับของแผ่นั	 โดย์มติคำณะรัฐมนัตรี	 เมื�อวันัทีั�	 18	 พฤษภาคำม	 2564	 เห็้นัชอบให้้ 
ห้น่ัวย์งานัของรัฐดำาเนิันัการจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติราชการ	โดย์ย์ด่	4	แนัวทัาง	คืำอ	(1)	การมองเป้็าห้มาย์ร่วมกันั	 
(2)	 การวิเคำราะห้์ห่้วงโซ่คุำณค่ำาทีั�ส่ำงผ่ลัให้้บรรลัุเป้็าห้มาย์ของแผ่นัแม่บทัย์่อย์แลัะจัดทัำาข้อเสำนัอโคำรงการ 
สำำาคัำญ่	(3)	การจัดลัำาดับคำวามสำำาคัำญ่ของข้อเสำนัอโคำรงการ	แลัะ	(4)	การจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติราชการ

1.1 แผู้นัปฏิิบัติราชการของกระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์  
 (ระยะ 5 ปี แลัะรายปี)

	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับผู้่บริห้ารแลัะห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ 
ได้ดำาเนิันัการจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติราชการของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ระย์ะ	5	ปี็	(พ.ศ.	2566	-	2570)	 
โดย์ได้ป็ระกาศใช้แผ่นัป็ฏิิบัติราชการดังกล่ัาว	 เมื�อวันัทีั�	 5	พฤศจิกาย์นั	2564	แลัะเพื�อให้้การขับเคำลืั�อนั 
แผ่นัไป็สู่ำการป็ฏิิบัติอย์่างเป็็นัรูป็ธรรม	 จ่งได้ม ี
การถ่์าย์ทัอดแผ่นัป็ฏิิบัติราชการระย์ะ	5	ปี็	เป็็นัแผ่นั 
ป็ฏิิบัติราชการราย์ปี็	 (พ.ศ.	 2566)	 ซ่�งป็ระกาศใช้ 
เมื�อวันัทีั�	14	ธันัวาคำม	2564	โดย์การขับเคำลืั�อนัแผ่นั 
ป็ฏิิบัติราชการของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
(ระย์ะ	5	ปี็	แลัะราย์ปี็)	ดำาเนิันัการภาย์ใต้วิสัำย์ทััศน์ั	 
“เกษตรกรมีคฺุณภูาพฺชีวิุตที�ดี้ มีรายได้้เพิฺ�มขึ�นํ 
ไม�น้ํอยกวุ�าร้อยละ 10 ต�อปี”	 ป็ระกอบด้วย์	 
ป็ระเด็นัการพัฒนัา	5	ป็ระเด็นั	ได้แก่	
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ป็ระเด็นัทีั�	 1	 เสำริมสำร้างคำวามมั�นัคำงทัางการเกษตร	 ป็ระเด็นัทีั�	 2	 ย์กระดับขีดคำวามสำามารถ์ในัการ 
แข่งขันัภาคำเกษตร	 ป็ระเด็นัทีั�	 3	 สำร้างคำวามเสำมอภาคำแลัะกระจาย์คำวามเทั่าเทัีย์มทัางสำังคำมเกษตร	 
ป็ระเด็นัทีั�	 4	 บริห้ารจัดการทัรัพย์ากรการเกษตรแลัะสิำ�งแวดล้ัอมอย์่างสำมดุลัแลัะย์ั�งยื์นั	 แลัะ 
ป็ระเด็นัทีั�	5	พัฒนัาระบบการบริห้ารจัดการภาคำรัฐแลัะงานัวิจยั์ด้านัการเกษตร	ทัั�งนีั�	แผ่นัป็ฏิิบัติราชการฯ	 
จะเป็็นักรอบแนัวทัางในัการดำาเนิันังานั	 การจัดทัำาแผ่นังานั/โคำรงการ	 แลัะการจัดทัำาคำำาของบป็ระมาณ 
ราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็	 ของห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 รวมทัั�งเป็็นัเคำรื�องมือสำำาห้รับ 
ผู้่บริห้ารในัการกำากับดแูลั	แลัะตดิตามผ่ลัการดำาเนันิังานัของโคำรงการ/กจิกรรมตา่ง	ๆ 	อย์า่งมปี็ระสิำทัธิภาพ	
เพื�อนัำาไป็สู่ำการบรรลุัเป้็าห้มาย์ระดับชาติต่อไป็

1.2 นัโยบายแลัะแผู้นัเฉัพาะกิจที�เกี�ยวข�องกับภัาคเกษตร

 • การขับเคลัื�อนัภัาคเกษตรด�วยโมเดลัเศรษฐกิจ BCG

	 	 คำณะรัฐมนัตรีได้มีมติเห็้นัชอบให้้การขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจ 
ห้มุนัเวีย์นั	แลัะเศรษฐกิจสีำเขีย์ว	 (Bio-Circular-Green	Economy:	BCG	Model)	 เป็็นัโมเดลัเศรษฐกิจ 
ให้ม่สู่ำการพัฒนัาป็ระเทัศทีั�ย์ั�งยื์นั	 แลัะกำาห้นัดให้้เป็็นัวาระแห่้งชาติตั�งแต่ปี็	 2564	 เป็็นัต้นัไป็	 โดย์ให้้ 
ห้น่ัวย์งานัพิจารณาดำาเนิันัแผ่นังานั/โคำรงการต่าง	 ๆ	 ให้้สำอดคำล้ัองกับแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการขับเคำลืั�อนั 
การพัฒนัาป็ระเทัศไทัย์ด้วย์โมเดลัเศรษฐกิจ	BCG	พ.ศ.	2564	–	2570	ซ่�งกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ได้ 
แต่งตั�งคำณะกรรมการขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจห้มุนัเวีย์นั	 แลัะเศรษฐกิจสีำเขีย์ว	 
(BCG	Model)	ด้านัการเกษตร	โดย์มีป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	เป็็นัป็ระธานั	ผู้่บริห้ารกระทัรวง 
เกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ร่วมเป็็นัคำณะกรรมการ	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 สำำานัักแผ่นังานัแลัะ 
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โคำรงการพิเศษ	 สำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะสำำานัักงานัพัฒนัาการวิจัย์การเกษตร	 
เป็็นัฝ่าย์เลัขานุัการร่วม	 มีอำานัาจห้น้ัาทีั�ในัการกำาห้นัดแนัวทัาง	 มาตรการ	 ห้รือกลัไกการดำาเนิันังานั 
ร่วมกับห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 เพื�อให้้เป็็นัไป็ตามแผ่นังานัภาย์ใต้กรอบแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการขับเคำลืั�อนั 
การพัฒนัาป็ระเทัศไทัย์ด้วย์โมเดลัเศรษฐกิจ	 BCG	 พ.ศ.	 2564	 -	 2570	 ทีั�เกี�ย์วข้องกับภาคำการเกษตร	 
พิจารณาแผ่นังานั/โคำรงการ	 งบป็ระมาณ	 แลัะวางระบบการติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัการดำาเนิันังานั 
ขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจห้มุนัเวีย์นั	แลัะเศรษฐกิจสีำเขีย์ว	ด้านัการเกษตร	
	 	 การพัฒนัาภาคำเกษตร	ภาย์ใต้โมเดลัเศรษฐกิจ	BCG	คำรอบคำลุัมในั	5	สำาขา	คืำอ	การเกษตร 
แลัะอาห้าร	สุำขภาพแลัะการแพทัย์์	พลัังงานั	วัสำดุแลัะเคำมีชีวภาพ	การท่ัองเทีั�ย์วแลัะเศรษฐกิจสำร้างสำรรค์ำ	 
แลัะเศรษฐกิจห้มุนัเวีย์นั	 โดย์เชื�อมโย์งกับการย์กระดับเศรษฐกิจฐานัราก	 เพื�อสำร้างขีดคำวามสำามารถ์ 
ในัการแข่งขันัของภาคำการผ่ลัติแลัะบรกิารให้้สำามารถ์เตบิโตอย์า่งต่อเนืั�อง	แลัะลัดคำวามเห้ลืั�อมลัำ�าในัสัำงคำม	 
มีเป้็าห้มาย์ห้ลััก	 คืำอ	“ปรับเปลี�ยนํระบบการเกษตรของฺประเทศไทยสู� 3 สูงฺ	 คืำอ	ประสิทธิิภูาพฺสูงฺ 
ด้วย์การใช้เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรมผ่สำานัภูมิปั็ญ่ญ่าทั้องถิ์�นั	 มุ่งย์กระดับผ่ลัผ่ลัิตเกษตรสู่ำมาตรฐานํสูงฺ 
ด้วย์ระบบการผ่ลิัตทีั�ยั์�งยื์นั	คำรอบคำลุัมทัั�งด้านัคุำณภาพผ่ลัผ่ลิัต	โภชนัาการ	คำวามป็ลัอดภัย์	สิำ�งแวดล้ัอม	สัำงคำม	 
แลัะวัฒนัธรรม	 เพื�อให้้การทัำาการเกษตรเป็็นัอาชีพทีั�สำร้างรายได้้สูงฺด้วย์การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เน้ันั 
คำวามเป็็นัพรีเมีย์ม	 มีคำวามห้ลัากห้ลัาย์	 แลัะกำาห้นัดราคำาขาย์ได้ตามคำุณภาพของผ่ลัผ่ลัิตเกษตร”	 
ซ่�งกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 โดย์สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้จัดทัำา	 BCG	 Value	 Chain	 
ภาคำเกษตรในัภาพรวม	 เพื�อใช้เป็็นักรอบในัการขับเคำลืั�อนัระดับพื�นัทีั�	 แลัะได้กำาห้นัดแนัวทัางการพัฒนัา	 
4	แนัวทัาง	คำอื	(1)	อนุัรักษแ์ลัะใช้ทัรัพย์ากรทัางการเกษตร	ทัรพัย์ากรธรรมชาตแิลัะสิำ�งแวดลัอ้มอย์า่งสำมดลุั 
แลัะย์ั�งยื์นั	 (2)	 ส่ำงเสำริมเกษตรสำมัย์ให้ม่	 การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรแลัะบริการมูลัค่ำาสูำง	 (3)	 พัฒนัาเกษตรกร 
มืออาชีพแลัะเสำริมสำร้างคำวามเชี�ย์วชาญ่ของบุคำลัากรภาคำรัฐ	 แลัะ	 (4)	 การพัฒนัาโคำรงสำร้างพื�นัฐานั 
แลัะสิำ�งอำานัวย์คำวามสำะดวก	
	 	 ทัั�งนีั�	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ได้ดำาเนิันัการขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาภาคำเกษตรด้วย์โมเดลั 
เศรษฐกิจ	BCG	ในัระดับพื�นัทีั�	โดย์คัำดเลืัอกจังห้วัดนัำาร่อง	5	จังห้วัด	แลัะสิำนัค้ำาเป้็าห้มาย์ในัแต่ลัะจังห้วัด	 
ป็ระกอบด้วย์	จังห้วัดลัำาป็าง	สิำนัค้ำาเป้็าห้มาย์	ได้แก่	ข้าวแลัะไผ่่	จังห้วัดขอนัแก่นั	สิำนัค้ำาเป้็าห้มาย์	ได้แก่	 
อ้อย์แลัะห้ม่อนัไห้ม	จังห้วัดราชบรีุ	สิำนัค้ำาเป้็าห้มาย์	ได้แก่	มะพร้าวนัำ�าห้อม	อ้อย์	สุำกร	โคำนัม	พืชผั่กเศรษฐกจิ	 
แลัะกุ้งก้ามกราม	 จังห้วัดจันัทับุรี	 สิำนัค้ำาเป้็าห้มาย์	 ได้แก่	 ทุัเรีย์นั	 มังคุำด	 แลัะปู็ม้า	 แลัะจังห้วัดพัทัลุัง	 
สิำนัค้ำาเป้็าห้มาย์	ได้แก่	ข้าว	ซ่�งจะขย์าย์ผ่ลัให้้คำรอบคำลุัมทุักจังห้วัดในัระย์ะต่อไป็
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 • การพัฒนัาการเกษตรในัเขตพัฒนัาพิเศษภัาคตะวันัออก  
  (Eastern Economics Corridor : EEC)

	 	 คำณะอนุักรรมการบริห้ารการพัฒนัาเขตพัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก	 (กบอ.)	 ได้แต่งตั�ง 
คำณะทัำางานัจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาการเกษตรในัเขตพัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก	เมื�อวันัทีั�	30	มิถุ์นัาย์นั	2563	 
โดย์มีป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ	์เป็็นัป็ระธานั	ห้นัว่ย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องทัั�งในัแลัะนัอกกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ	์เป็็นัคำณะทัำางานั	สำำานัักงานัคำณะกรรมการนัโย์บาย์เขตพฒันัาพเิศษภาคำตะวนััออก	สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	แลัะสำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัฝ่าย์เลัขานุัการร่วม	 มีอำานัาจ 
ห้น้ัาทีั�ในัการจัดทัำาแผ่นัพฒันัาภาคำการเกษตรในัเขตพฒันัาพเิศษภาคำตะวนััออกห้รอือีอีซี	จัดทัำาแผ่นังานั/ 
โคำรงการ	ให้้สำอดคำล้ัองแลัะเชื�อมโย์งกับนัโย์บาย์การพัฒนัาเขตพัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก	พร้อมทัั�งติดตาม 
คำวามก้าวห้น้ัาการดำาเนิันังานัการขับเคำลืั�อนัแผ่นัพัฒนัาภาคำการเกษตรในัเขตพัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก
	 	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมกับสำำานัักงานัคำณะกรรมการนัโย์บาย์เขตพัฒนัาพิเศษ	 
ภาคำตะวันัออก	จัดป็ระชุมคำณะทัำางานัฯ	เพื�อพิจารณาป็รับป็รุงแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการพัฒนัาการเกษตร 
ในัเขตพัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก	พ.ศ.	2566	–	2570	แลัะป็ระชุมห้ารือในัระดับพื�นัทีั�เพื�อรับฟังข้อคิำดเห็้นั 
แลัะข้อเสำนัอแนัะจาก	 ทัุกภาคำสำ่วนัทีั�เกี�ย์วข้องในัการพัฒนัาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ในัพื�นัทีั�อีอีซี	 โดย์เม่�อ 
วัุนํที� 4 ตุลาคฺม 2564 คฺณะกรรมการนํโยบายเขตพัฺฒินําพิฺเศษภูาคฺตะวัุนํออก ได้้มีมติเห็นํชอบ 
แผู้นํปฏิิบัติการด้้านํการพฺฒัินําการเกษตรในํเขตพฺฒัินําพิฺเศษภูาคฺตะวุนัํออก พฺ.ศ. 2566 - 2570	เพื�อใช้ 
เป็็นักรอบในัการขบัเคำลืั�อนัการพฒันัา	การเกษตรในัเขตพฒันัาพิเศษภาคำตะวนััออกตลัอดทัั�งห้ว่งโซ่คุำณคำา่	 
ซ่�งมีวิุสัยทัศน์ํ	 คืำอ	“ต้นัแบบการพัฒนัา	ภาคำการเกษตรด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีเพื�อเพิ�มผ่ลิัตภาพ	แลัะการเข้าถ่์ง 
ตลัาดสิำนัค้ำามูลัค่ำาสูำง”	กรอบแนํวุคิฺด้การพัฺฒินํา	คืำอ	ใช้ตลัาดนัำาการผ่ลิัต	(Demand	Pull)	ใช้เทัคำโนัโลัย์ี 
ผ่ลัักดันัการสำร้างราย์ได้	(Technology	Push)	กำาห้นัดป็ระเภทัสิำนัค้ำาเกษตรทีั�มีศักย์ภาพแลัะโอกาสำทัาง 
การตลัาด	แลัะกำาห้นัดพื�นัทีั�ทีั�พร้อมป็รับเป็ลีั�ย์นัการใช้ป็ระโย์ชน์ัให้้เห้มาะสำมกับดินัแลัะนัำ�า	มีเป้าหมายเพื�อ	 
(1)	 ย์กระดับราย์ได้เกษตรกรในัพื�นัทีั�อีอีซีให้้เทีัย์บเท่ัากลุ่ัมอุตสำาห้กรรมแลัะบริการ	 (2)	 ย์กระดับการใช้ 
เทัคำโนัโลัย์ีในัภาคำการเกษตร	 แลัะ	 (3)	 มูลัค่ำาผ่ลัิตภัณฑ์์มวลัรวมของอีอีซีในัสำาขาเกษตรเพิ�มข่�นั	 
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โดย์ให้คฺวุามสําคัฺญกับการพัฺฒินํา 5 คฺลัสเตอร์สินํคฺ้า 
เกษตรสําคัฺญ	ทีั�เชื�อมโย์งกับอุตสำาห้กรรม	S-curve	 
แลัะ	New	S-curve	ได้แก	่คำลััสำเตอรผ์่ลัไม	้คำลััสำเตอร์ 
ป็ระมงเพาะเลีั�ย์ง	คำลััสำเตอร์พชืสำำาห้รับอุตสำาห้กรรม 
ชีวภาพ	คำลััสำเตอร์พืชสำมุนัไพร	แลัะคำลััสำเตอร์สิำนัค้ำา 
เกษตรมูลัค่ำาสูำง	แผู้นํปฏิิบัติการฯ ประกอบด้้วุย  
3 ยุทธิศาสตร์ ได้แก่	(1)	ย์กระดบัผ่ลัติภาพการผ่ลัติ 
โดย์ใช้เทัคำโนัโลัยี์การเกษตรแลัะเทัคำโนัโลัยี์ชีวภาพ	 
(2)	ย์กระดับผ่ลิัตภัณฑ์์ให้้มีมูลัค่ำาเพิ�ม	ด้วย์นัวัตกรรมแลัะการตลัาด	แลัะ	(3)	พัฒนัาทัรัพย์ากรมนุัษย์์ภาคำ
เกษตร	แลัะสำร้างบรรย์ากาศเข้าสู่ำกิจการเกษตรสำมัย์ให้ม่	
	 	 สำำาห้รับการขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัภาย์ใต้แผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการพัฒนัาการเกษตรในัเขต 
พัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก	พ.ศ.	2566	-	2570	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้ป็ระสำานัแลัะรวบรวม 
แผ่นังานั/โคำรงการจากห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 งบป็ระมาณรวม	 2,845.5509	 ล้ัานับาทั	 โดย์มีโคำรงการ 
ทีั�สำำาคัำญ่	 เช่นั	 โคำรงการระเบีย์งเศรษฐกิจผ่ลัไม้ภาคำตะวันัออก	 (EFC)	 โคำรงการการพัฒนัาสำมุนัไพรอย์่าง 
คำรบวงจรในัพื�นัทีั�ออีซี	ีนัำารอ่ง	ฟ้าทัะลัาย์โจร	กัญ่ชง/กัญ่ชา	โคำรงการต้นัแบบการเพาะเลีั�ย์งสัำตว์นัำ�าเศรษฐกิจ 
เชิงพาณิชย์์ในัพื�นัทีั�อีอีซี	 เป็็นัต้นั	 	 เสำนัอป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์เพื�อนัำาส่ำงไป็ยั์งคำณะกรรมการ 
นัโย์บาย์เขตพัฒนัาพิเศษภาคำตะวันัออก	 ซ่�งเป็็นัเจ้าภาพห้ลััก	 ทัั�งนีั�	 การพัฒนัาการเกษตรในัเขตพัฒนัา 
พิเศษภาคำตะวันัออกทีั�เน้ันัการใช้เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรม	 จะเป็็นัต้นัแบบแลัะสำามารถ์ขย์าย์ผ่ลัไป็สู่ำ 
การพัฒนัาการเกษตรในัพื�นัทีั�อื�นั	ๆ	ได้ต่อไป็
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 • การสัร�างความมั�นัคงอย�างยั�งยืนัให�แก�เกษตรกรด�วยการผู้ลัิตไฟฟ้า 
  แลัะพลังังานัความร�อนัจากพืชพลังังานั เพื�อชุมชนัแลัะเศรษฐกิจฐานัราก

	 	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 โดย์คำณะกรรมการส่ำงเสำริมการใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตทีั�เห้มาะสำม	 
เพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตของเกษตรกรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกร	 ได้แต่งตั�งคำณะทัำางานัจัดทัำาแนัวทัาง 
สำร้างคำวามมั�นัคำง	 อย์่างย์ั�งย์ืนัให้้แก่เกษตรกรด้วย์โรงไฟฟ้าชีวมวลั	 เมื�อวันัทีั�	 11	 พฤศจิกาย์นั	 2563	 
โดย์มีรองป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานั	 ผู้่ทัรงคุำณวุฒิ	 แลัะห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ 
แลัะภาคำเอกชนัทีั�เกี�ย์วข้อง	 ร่วมเป็็นัคำณะทัำางานั	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 กรมพัฒนัาทีั�ดินั	 
กรมพัฒนัาพลัังงานัทัดแทันัแลัะอนุัรักษ์พลัังงานั	แลัะกรมป่็าไม้	 เป็็นัฝ่าย์เลัขานุัการร่วม	 มีอำานัาจห้น้ัาทีั� 
ในัการศ่กษาวิเคำราะห์้แนัวทัางส่ำงเสำริมการป็ลูักพืชพลัังงานัชีวมวลัในัพื�นัทีั�ทีั�ไม่เห้มาะสำมกับการป็ลูักพืช 
เป้็าห้มาย์	 แลัะกำาห้นัดกรอบแนัวทัางการดำาเนิันังานัในัการสำร้างคำวามมั�นัคำงอย่์างย์ั�งยื์นัให้้แก่เกษตรกร 
ด้วย์โรงไฟฟ้าชีวมวลั	 ภาย์ใต้ห้ลัักการตลัาดนัำาการผ่ลิัต	 ซ่�งได้มีการจัดป็ระชุมคำณะทัำางานัฯ	 เพื�อร่วมกันั 
พิจารณาแนัวทัางสำร้างคำวามมั�นัคำงอย์า่งย์ั�งย์นืัให้้แก่เกษตรกรด้วย์โรงไฟฟ้าชีวมวลั	โดย์การวิเคำราะห์้พื�นัทีั� 
ส่ำงเสำริมทีั�มีศักย์ภาพสำำาห้รับการป็ลูักพืชพลัังงานั	 ร่วมกับพื�นัทีั�ตั�งสำถ์านีัไฟฟ้าทัั�งป็ระเทัศ	 ข้อมูลัโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลั	 การรับซื�อแลัะเงื�อนัไขการรับซื�อไม้โตเร็ว	 โดย์นัำาแผ่นัการสำร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลัของกระทัรวง 
พลัังงานัมาใช้ในัการคำาดการณ์ป็ริมาณคำวามต้องการไม้เศรษฐกิจ	 (ไม้โตเร็ว)	 สำำาห้รับใช้เป็็นัวัตถุ์ดิบ 
ป้็อนัเข้าสู่ำโรงไฟฟ้าชีวมวลัในัพื�นัทีั�เป้็าห้มาย์	 เพื�อจัดทัำาแผ่นัส่ำงเสำริมการป็ลูักไม้เศรษฐกิจให้้มีป็ริมาณ 
ทีั�เพีย์งพอแลัะสำมำ�าเสำมอแก่โรงไฟฟ้าชีวมวลัชุมชนัในัแต่ลัะแห่้ง	 โดย์คำำาน่ังถ่์งผ่ลัป็ระโย์ชน์ัร่วมกันั 
ระห้ว่างเกษตรกร	โรงไฟฟ้าชีวมวลั	แลัะชุมชนั	
	 	 ทัั�งนีั�	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 กระทัรวงพลัังงานั	 กระทัรวงทัรัพย์ากรธรรมชาติ 
แลัะสิำ�งแวดล้ัอม	 แลัะสำภาอุตสำาห้กรรมแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 ได้จัดทัำาบันัท่ักคำวามร่วมมือการ 
สำร้างคำวามมั�นัคำงอย่์างย์ั�งยื์นัให้้แก่เกษตรกร	 ด้วย์การผ่ลิัตไฟฟ้าแลัะพลัังงานัคำวามร้อนัจากพืชพลัังงานั	 
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สั่วนันัโยบายแลัะแผู้นัการเกษตร
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6671-2

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

เพื�อชุมชนัแลัะเศรษฐกิจฐานัราก	 เพื�อเป็็นักรอบ	 ในัการดำาเนัินังานัร่วมกันั	 มีเป็้าห้มาย์สำำาคัำญ่ 
ในัการสำร้างคำวามมั�นัคำงแลัะย์ั�งย์ืนัทัางราย์ได้ให้้กับเกษตรกรไทัย์	 แลัะสำร้างเสำถ์ีย์รภาพทัางด้านั
พลัังงานัให้้แก่ป็ระเทัศ	 เบื�องต้นัได้กำาห้นัดระย์ะเวลัาคำวามร่วมมือ	 4	 ปี็	 โดย์มีแนัวทัาง	 การดำาเนิันังานั 
ร่วมกันั	 ป็ระกอบด้วย์	 (1)	 กำาห้นัดแผ่นัส่ำงเสำริมการผ่ลัิตไฟฟ้าแลัะพลัังงานัคำวามร้อนัจากพืชพลัังงานั
	 เพื�อชุมชนัแลัะเศรษฐกิจฐานัรากทัั�งแห่้งเดิมแลัะแห่้งให้ม่ในัแต่ลัะภูมิภาคำ	 (2)	 กำาห้นัดพื�นัทีั�เป้็าห้มาย์
ทีั�มีศักย์ภาพ	 ป็ระเภทัวัตถุ์ดิบ	 (ชนิัดพืชแลัะเศษวัสำดุเห้ลืัอใช้ทัางการเกษตร)	 แลัะจัดทัำาแผ่นัส่ำงเสำริม
การผ่ลิัตวัตถุ์ดิบในัพื�นัทีั�	 (3)	 ส่ำงเสำริมการรวมกลุ่ัมของเกษตรกร	 แลัะอำานัวย์คำวามสำะดวกในักรณี 
ทีั�จะจดทัะเบีย์นัเป็็นันิัติบุคำคำลั	 รวมทัั�งสำนัับสำนุันัองค์ำคำวามรู้แลัะให้้คำำาแนัะนัำาเกี�ย์วกับการทัำาการเกษตร 
ในัระบบเกษตรพันัธสัำญ่ญ่า	 (Contract	 Farming)	 (4)	 จัดทัำาแนัวทัางการส่ำงเสำริม	 แลัะมาตรการจูงใจ
ทัั�งในัสำ่วนัของแห้ลั่งผ่ลัิตวัตถุ์ดิบแลัะการจัดตั�งแห้ลั่งผ่ลัิตไฟฟ้าแลัะพลัังงานัคำวามร้อนัจากพืชพลัังงานั	 
(5)	 ป็ระชาสำัมพันัธ์	 แลัะสำ่งเสำริมเกษตรกร	 ผู้่ป็ระกอบการแห้ลั่งผ่ลิัตไฟฟ้าแลัะพลัังงานัคำวามร้อนั	 
จากพืชพลัังงานัทัั�งราย์ให้ม่แลัะราย์เดิมเพื�อเข้าร่วม	 โดย์กำาห้นัดให้้มีการแต่งตั�งคำณะกรรมการร่วมฯ	 
เพื�อขับเคำลืั�อนัการดำาเนัินังานัตามบันัท่ักคำวามร่วมมืออย์่างเป็็นัรูป็ธรรม	 แลัะจัดทัำาโคำรงการนัำาร่อง 
เพื�อให้้ได้ต้นัแบบในัการพัฒนัาแลัะนัำาไป็สู่ำการขย์าย์ผ่ลัในัระย์ะต่อไป็
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2. การวิเคราะห์แลัะประมาณ์การเศรษฐกิจการเกษตร 
 ปี 2564 แลัะแนัวโนั�มปี 2565

	 ในัช่วงปี็	2564	เศรษฐกิจไทัย์ต้องเผ่ชิญ่กับคำวามท้ัาทัาย์ห้ลัาย์ป็ระการ	โดย์เฉพาะการแพร่ระบาด 
ของ	โรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	2019	(โคำวิด-19)	ทัำาให้้รัฐบาลัตอ้งป็ระกาศใช้มาตรการลัอ็กดาวนัอ์ย์า่งเข้มข้นั	 
ส่ำงผ่ลัให้้กิจกรรมทัางเศรษฐกจิบางสำว่นัทัั�งด้านัการผ่ลัติ	การคำา้	แลัะการขนัสำง่	ต้องชะลัอตวัห้รอืห้ย์ดุชะงกั	 
รวมทัั�งคำวามผั่นัผ่วนัของอัตราแลักเป็ลีั�ย์นั	 แลัะราคำานัำ�ามันัทีั�มีแนัวโน้ัมสูำงข่�นั	 ตลัอดจนัคำวามแป็รป็รวนั 
ของสำภาพภูมิอากาศแลัะภัย์พิบัติทัางธรรมชาติ	 โดย์ปั็จจัย์ต่าง	 ๆ	 เห้ลั่านีั�ส่ำงผ่ลักระทับต่อภาคำเกษตร 
ซ่�งเป็็นัรากฐานัของป็ระเทัศ
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจป็ระการห้น่ั�งในัการวิเคำราะห์้แลัะป็ระมาณการภาวะ 
เศรษฐกิจการเกษตร	ทัำาให้้ทัราบถ่์งโคำรงสำร้างการเกษตร	สำถ์านัการณ์ทัางการเกษตร	แลัะทิัศทัางการเติบโต 
ของภาคำเกษตรในัแต่ลัะปี็	 ซ่�งสำามารถ์ใช้เป็็นัแนัวทัางป็ระกอบการตัดสิำนัใจเชิงนัโย์บาย์สำำาห้รับผู้่บริห้าร 
แลัะผู้่เกี�ย์วข้อง	 รวมทัั�งเผ่ย์แพร่ต่อสำาธารณชนัทัั�วไป็	 โดย์ผ่ลัการวิเคำราะห์้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
ปี็	2564	แลัะแนัวโน้ัมปี็	2565	มีราย์ลัะเอีย์ดดังนีั�

2.1  เคร่�องชี�ภัาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2564

	 การวิเคำราะห์้ทิัศทัางการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรจะพิจารณาจากเคำรื�องชี�ภาวะเศรษฐกิจ 
การเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	คืำอ	ดัชนีัผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	ซ่�งเป็็นัตัวชี�วัดการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังของผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร 
ทัั�งป็ระเทัศเมื�อเป็รยี์บเทีัย์บกับผ่ลัผ่ลัติเฉลีั�ย์	ณ	ปี็ฐานั	(ปี็	2548)	ดัชนีัราคำาสำนิัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกรขาย์ได้	 
เป็็นัตัวชี�วัดการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังของราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกรขาย์ได้	 ณ	 ไร่นัา	 เฉลีั�ย์ทัั�งป็ระเทัศเมื�อ 
เป็รีย์บเทีัย์บกับราคำาเฉลีั�ย์ราย์ปี็	ณ	ปี็ทีั�ผ่่านัมา	แลัะดัชนีัราย์ได้เกษตรกร	สำะทัอ้นัถ่์งราย์ได้รวมของเกษตรกร 
ก่อนัหั้กค่ำาใช้จ่าย์	แลัะบ่งชี�ถ่์งคำวามสำามารถ์ในัการพ่�งพาตนัเองของเกษตรกร	โดย์มีราย์ลัะเอีย์ด	ดังนีั�
 ◆	 ดัชนัีผ่ลัผ่ลัิตสำินัค้ำาเกษตรป็ี	 2564	 (ม.คำ.-พ.ย์.)	 อย์ู่ทีั�ระดับ	 137.1	 เพิ�มข่�นัจากช่วงเดีย์วกันั 
ของปี็	2563	ซ่�งอย์ู่ทีั�ระดับ	134.9	ห้รือเพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	1.7	โดย์ดัชนีัผ่ลัผ่ลิัตห้มวดพืชผ่ลัเพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	3.2	 
ขณะทีั�ห้มวดป็ศุสัำตว์แลัะห้มวดป็ระมงลัดลังร้อย์ลัะ	1.7	แลัะ	6.7	ตามลัำาดับ

Annual Report 2021
Office of Agricultural Economics

68



 ◆	 ดัชนีัราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกรขาย์ได้ 
ปี็	2564	(ม.คำ.-พ.ย์.)	อย์ู่ทีั�ระดับ	140.5	เพิ�มข่�นัจาก	 
ช่วงเดีย์วกันัของปี็	2563	ซ่�งอย์ู่ทีั�ระดับ	135.7	ห้รือ 
เพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	 3.6	 โดย์ดัชนีัราคำาห้มวดพืชผ่ลั 
แลัะห้มวดป็ศุสัำตว์เพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	 4.8	 แลัะ	 0.1	 
ตามลัำาดับ	ขณะทีั�ห้มวดป็ระมงลัดลังร้อย์ลัะ	0.6
 ◆	 ดัชนีัราย์ได้เกษตรกรปี็	2564	(ม.คำ.-พ.ย์.)	 
อย์ู่ทีั�ระดับ	 191.4	 เพิ�มข่�นัจากช่วงเดีย์วกันัของ 
ปี็	2563		ซ่�งอย์ูที่ั�ระดบั	184.1	ห้รอืเพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	4.0	 
โดย์ดัชนีัราย์ได้เกษตรกรห้มวดพืชผ่ลัเพิ�มข่�นั	 5.7	 
ขณะทีั�ห้มวดป็ศุสัำตว์แลัะห้มวดป็ระมงลัดลัง 
ร้อย์ลัะ	1.5	แลัะ	7.7	ตามลัำาดับ

ดั้ชนีํเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ
คฺ�าดั้ชนีํ (ม.คฺ.-พฺ.ย.) อัตราการเปลี�ยนํแปลงฺ 

(ร้อยละ)ปี 2563 ปี 2564

ดัชนีัผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร 134.9 137.1 1.7

ดัชนีัราคำาสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เกษตรกรขาย์ได้ 135.7 140.5 3.6

ดัชนีัราย์ได้เกษตรกร 184.1 191.4 4.0

ที�มา: ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

2.2  ภัาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2564

 ภูาวุะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 ขยายตัวุร้อยละ 1.5 เม่�อเทียบกับปี 2563 โดย์สำาขาพืช	 
สำาขาบรกิารทัางการเกษตร	แลัะสำาขาป็า่ไม	้ขย์าย์ตัวรอ้ย์ลัะ	3.3	3.7	แลัะ	1.5	ตามลัำาดับ	ส่ำวนัสำาขาป็ศสัุำตว์ 
แลัะสำาขาป็ระมง	ห้ดตัวร้อย์ลัะ	2.4	แลัะ	3.0	ตามลัำาดับ

 ปัจจัยบวก

 ◆	 ป็ริมาณนัำ�าฝนัทีั�เพิ�มข่�นัตั�งแต่ป็ลัาย์ปี็	2563	ต่อเนืั�องถ่์งปี็	2564	ทัำาให้้ป็ริมาณนัำ�าในัอ่างเก็บนัำ�า 
ทีั�สำำาคัำญ่แลัะแห้ล่ังนัำ�าตามธรรมชาติมากข่�นั	 เพีย์งพอสำำาห้รับการเพาะป็ลูักพืช	 เลีั�ย์งสัำตว์	 แลัะทัำาป็ระมง	 
สำภาพอากาศ	 ทีั�เอื�ออำานัวย์มากข่�นั	 แลัะการเริ�มต้นัฤดูฝนัทีั�เร็วกว่าปี็	 2563	 ทัำาให้้เกษตรกรขย์าย์พื�นัทีั� 
แลัะทัำาการเพาะป็ลัูกเพิ�มข่�นั	 ป็ระกอบกับราคำาสำินัค้ำาเกษตรห้ลัาย์ชนิัดป็รับตัวดีข่�นั	 จูงใจให้้เกษตรกร 
เพิ�มการผ่ลิัตแลัะบำารุงดูแลัรักษามากข่�นั

รายงานัประจำาปี 2564
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 ◆	 การดำาเนิันันัโย์บาย์แลัะ 
มาตรการของภาคำรัฐในัการส่ำงเสำริม 
อาชีพเกษตร	 อาทิั	 การเพิ�มช่องทัาง 
การตลัาดทัั�งตลัาดออนัไลัน์ัแลัะออฟไลัน์ั	 
ทัำาให้้เกษตรกรมีช่องทัางในัการจำาห้น่ัาย์ 
สิำนัค้ำาเกษตรมากข่�นั	 มาตรการเย์ีย์วย์า 
แลัะฟ้�นัฟูเกษตรกรจากผ่ลักระทับของ 
โคำวิด-19	เช่นั	การส่ำงเสำริมอาชีพเกษตร	
การพักชำาระห้นีั�	แลัะ	การป็ระกันัราย์ได้	 
ทัำาให้้เกษตรกรสำามารถ์ทัำาการผ่ลัิตแลัะบริห้ารจัดการสำินัค้ำา 
เกษตรให้้ออกสู่ำตลัาดได้ต่อเนืั�อง
 ◆	 มาตรการกระตุ้นัเศรษฐกิจของภาคำรัฐ	 อาทิั	 
โคำรงการ	 “เราเทีั�ย์วด้วย์กันั”	 แลัะโคำรงการ	 “คำนัลัะคำร่�ง”	 
รวมทัั�งการผ่่อนัคำลัาย์มาตรการลัอ็กดาวนัห์้ลัังจากสำถ์านัการณ์ 
การแพร่ระบาดของโคำวิด-19	ในัป็ระเทัศคำลีั�คำลัาย์	ทัำาให้้คำนัไทัย์มีการเดินัทัางท่ัองเทีั�ย์วแลัะบริโภคำสิำนัค้ำา 
มากข่�นั	ส่ำงผ่ลัให้้คำวามต้องการสิำนัค้ำาเกษตรแลัะอาห้ารเพิ�มข่�นั
 ◆	 การฟ้�นัตัวของเศรษฐกิจโลัก	 แลัะการผ่่อนัคำลัาย์มาตรการคำวบคุำมการระบาดของโคำวิด-19	 
ของห้ลัาย์ป็ระเทัศ	รวมถ่์งคำวามเชื�อมั�นัในัคุำณภาพมาตรฐานัในัสิำนัค้ำาเกษตรของไทัย์	ทัำาให้้ห้ลัาย์ป็ระเทัศ 
ย์ังคำงมีคำวามต้องการนัำาเข้าสิำนัค้ำาเกษตรแลัะอาห้ารของไทัย์	 สำ่งผ่ลัให้้มีคำำาสัำ�งซื�อสิำนัค้ำาเกษตรเข้ามา 
อย์่างต่อเนืั�อง	ทัำาให้้การส่ำงออกสิำนัค้ำาเกษตรแลัะผ่ลิัตภัณฑ์์ขย์าย์ตัว

 ปัจจัยลับ

 ◆	 พาย์ดีุเป็รสำชันัเตี�ย์นัห้มู่ทีั�เข้าสู่ำป็ระเทัศไทัย์ในัช่วงป็ลัาย์เดือนักันัย์าย์นั	2564	ทัำาให้้มีฝนัตกห้นััก 
ต่อเนืั�อง	เกิดนัำ�าท่ัวมห้ลัากในัห้ลัาย์พื�นัทีั�	โดย์เฉพาะในัพื�นัทีั�ชุมชนัแลัะพื�นัทีั�เกษตรของภาคำเห้นืัอตอนัล่ัาง	 
ภาคำกลัาง	แลัะภาคำตะวันัออกเฉีย์งเห้นืัอ	
 ◆	 สำถ์านัการณ์การแพร่ระบาดของโคำวิด-19	 ทีั�ย์ังคำงย์ืดเย์ื�อ	 ส่ำงผ่ลักระทับต่อกิจกรรมการผ่ลัิต 
ของโรงงานัแป็รรูป็บางแห่้งต้องห้ยุ์ดชะงักลัง	เกิดการขาดแคำลันัแรงงานั	แลัะการขาดแคำลันัตู้คำอนัเทันัเนัอร์ 
ทีั�เป็็นัอุป็สำรรคำในัด้านัการขนัส่ำงสิำนัค้ำา
 ◆	 คำวามกังวลัเกี�ย์วกับการระบาดของโรคำสัำตว์ในัป็ระเทัศเพื�อนับ้านั	ส่ำงผ่ลัให้้มีการคำวบคุำมป็ริมาณ 
การผ่ลิัตแลัะมีการเฝ้าระวังทีั�เข้มงวดย์ิ�งข่�นั
 ◆	 ราคำาปั็จจัย์การผ่ลิัตทีั�สูำงข่�นั	ทัั�งราคำานัำ�ามันั	ปุ็�ย์เคำมี	แลัะวัตถุ์ดิบอาห้ารสัำตว์	ส่ำงผ่ลัต่อต้นัทุันั 
การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร
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2.3  แนัวโนั�มเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ ปี 2565

	 แนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2565	คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ูใ่นัช่วงร้อย์ลัะ	2.0	–	3.0	โดย์สำาขาพืช	 
สำาขาป็ศสัุำตว	์สำาขาป็ระมง	สำาขาบรกิารทัางการเกษตร	แลัะสำาขาป็า่ไม	้ขย์าย์ตัวเพิ�มข่�นัจากป็จัจยั์สำนัับสำนันุั	 
ได้แก่
 ◆	 สำภาพอากาศทีั�เอื�ออำานัวย์ต่อการทัำาการเกษตรแลัะป็ริมาณฝนัทีั�มีมากข่�นั	 ทัำาให้้คำาดว่า 
จะมีป็ริมาณนัำ�าเพีย์งพอสำำาห้รับการเพาะป็ลูัก
 ◆	 การดำาเนัินันัโย์บาย์ด้านัการเกษตรทีั�ต่อเนืั�อง	 ทัั�งการบริห้ารจัดการทัรัพย์ากรนัำ�า	 การจัดทัำา 
ฐานัข้อมูลัขนัาดให้ญ่่แลัะเพิ�มช่องทัางให้้เกษตรกรสำามารถ์เข้าถ่์งแลัะใช้ป็ระโย์ชน์ัข้อมูลัเพื�อการวางแผ่นั 
การผ่ลิัต	 การแป็รรูป็	 แลัะการตลัาด	 โดย์ใช้ห้ลัักการตลัาดนัำาการผ่ลิัต	 บริห้ารการผ่ลิัตให้้สำอดคำล้ัองกับ 
คำวามต้องการของตลัาด	 ส่ำงเสำริมการใช้เทัคำโนัโลัยี์ในัการผ่ลิัตแลัะย์กระดับคุำณภาพสิำนัค้ำาเกษตร	 สำร้าง 
มาตรฐานัสำนิัค้ำาเกษตรแลัะผ่ลัติภัณฑ์์ให้้เป็็นัทีั�ย์อมรับ	ส่ำงเสำริมการรวมกลุ่ัมผ่ลิัตแลัะแป็รรูป็สิำนัค้ำาเพื�อสำร้าง 
มูลัค่ำาเพิ�มแลัะตอบโจทัย์์การบริโภคำ	รวมทัั�งพัฒนัาระบบโลัจิสำติกส์ำเพื�อการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตร
 ◆	 ศักย์ภาพในัการผ่ลิัตแลัะคำวามเชื�อมั�นัในัคุำณภาพมาตรฐานัสิำนัค้ำาเกษตรของไทัย์	 ทัำาให้้ 
ป็ระเทัศต่าง	ๆ	มีการนัำาเข้าสิำนัค้ำาเกษตรแลัะอาห้ารจากไทัย์เพิ�มข่�นั	
 ◆	 เศรษฐกจิไทัย์โดย์รวมในัปี็	2565	มทิีัศทัางขย์าย์ตัวได	้รวมทัั�งการใช้มาตรการกระตุ้นัเศรษฐกจิ 
ของภาคำรัฐอย่์างต่อเนืั�อง	 ช่วย์สำนัับสำนุันัให้้มีการบริโภคำสิำนัค้ำาแลัะบริการมากข่�นั	 ส่ำงผ่ลัให้้คำวามต้องการ 
สิำนัค้ำาเกษตรแลัะอาห้ารเพิ�มข่�นั
 ◆	 เศรษฐกิจโลักในัปี็	2565	มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัวได้	รวมถ่์งคำวามร่วมมือแลัะข้อตกลังทัางการค้ำา 
ทีั�คำาดว่าจะมีการกลัับมาเจรจากันัอีกคำรั�ง	 เป็็นัโอกาสำให้้ป็ระเทัศไทัย์มีการส่ำงออกสิำนัค้ำาเกษตร 
แลัะผ่ลิัตภัณฑ์์ได้มากข่�นั

รายงานัประจำาปี 2564
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อัตราการเติบโตของฺผู้ลิตภัูณฑ์ฺมวุลรวุมภูาคฺเกษตร (GDP ภูาคฺเกษตร)
หนํ�วุย: ร้อยละ

สาขา ปี 2564 ปี 2565

ภูาคฺเกษตร 1.5 2.0 – 3.0

พืช 3.3 2.7	–	3.7

ป็ศุสัำตว์ -2.4 0.7	–	1.7

ป็ระมง -3.0 0.2	–	1.2

บริการทัางการเกษตร 3.7 3.0	–	4.0

ป่็าไม้ 1.5 1.5	–	2.5

ที�มา: ป็ระมาณการโดย์กองนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	(ณ	เดือนัพฤศจิกาย์นั	2564)
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2.4  ภัาวะเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภัม้ภิัาค ป ี2564 แลัะแนัวโนั�มป ี2565

	 การวิเคำราะห์้แลัะจัดทัำาราย์งานัภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำ	แบ่งเป็็นั	6	ภาคำ	ดังนีั�

 1) ภัาคเหนืัอ 

  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2564	ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	2.2	เมื�อเทีัย์บกับปี็	2563	โดย์สำาขาพืช 
ซ่�งเป็็นัสำาขาการผ่ลัติห้ลัักขย์าย์ตัวจากผ่ลัผ่ลัติข้าว	ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	มันัสำำาป็ะห้ลััง	อ้อย์โรงงานั	ย์างพารา	 
แลัะลัำาไย์ทีั�เพิ�มข่�นั	 สำาขาป็ศุสัำตว์ขย์าย์ตัวจากผ่ลัผ่ลัิตไก่เนืั�อ	 
โคำเนืั�อ	 แลัะไข่ไก่ทีั�เพิ�มข่�นั	 สำาขาป็ระมงขย์าย์ตัวจากป็ริมาณ 
การจับสัำตว์นัำ�าตามแห้ล่ังนัำ�าธรรมชาติแลัะผ่ลัผ่ลิัตป็ลัานิัลัทีั� 
เพิ�มข่�นั	 สำาขาบริการทัางการเกษตรขย์าย์ตัวจากกิจกรรม 
การจ้างเตรีย์มดินัแลัะการเก็บเกี�ย์วข้าวนัาปี็	 ข้าวนัาป็รัง	 
ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 แลัะอ้อย์โรงงานัทีั�เพิ�มข่�นั	 
แลัะสำาขาป่็าไม้ขย์าย์ตัวจากป็ริมาณการผ่ลิัตไม้สัำกทีั�เพิ�มข่�นั	 
สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2565	คำาดว่าจะขย์าย์ตัว 
อย์ูใ่นัช่วงร้อย์ลัะ	2.4	–	3.4	โดย์สำาขาพืช	สำาขาป็ศุสัำตว์	สำาขาป็ระมง	 
สำาขาบรกิารทัางการเกษตร	แลัะสำาขาป็า่ไม้	มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว

 2) ภัาคตะวันัออกเฉัียงเหนัือ 

	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2564	 ขย์าย์ตัว 
ร้อย์ลัะ	1.0	เมื�อเทีัย์บกับ	ปี็	2563	โดย์สำาขาพืชขย์าย์ตัวจาก 
ผ่ลัผ่ลิัตข้าวเห้นัีย์วนัาปี็	 ข้าวนัาป็รัง	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 ย์างพารา	 
อ้อย์โรงงานั	 ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 แลัะสัำบป็ะรดทีั�เพิ�มข่�นั	 
แลัะสำาขาบริการทัางการเกษตรขย์าย์ตัวจากการจ้างบริการ 
เตรยี์มดินัแลัะเกบ็เกี�ย์วทีั�เพิ�มข่�นัตามพื�นัทีั�เพาะป็ลักูข้าวนัาป็รงั	 
มันัสำำาป็ะห้ลััง	 แลัะอ้อย์โรงงานัทีั�เพิ�มข่�นั	 ขณะทีั�สำาขาป็ศุสัำตว์ 
ห้ดตัวจากผ่ลัผ่ลิัตไก่เนืั�อ	 สุำกร	แลัะไข่ไก่ทีั�ลัดลัง	สำาขาป็ระมง 
ห้ดตัวจากผ่ลัผ่ลิัตป็ลัานิัลั	 ป็ลัาดุก	 แลัะการจับสัำตว์นัำ�าตาม 
แห้ล่ังนัำ�าธรรมชาติทีั�ลัดลัง	แลัะสำาขาป่็าไม้ห้ดตัวจากการตัดไม้ 
ย์ูคำาลิัป็ตัสำแลัะไม้ย์างพาราลัดลัง	 สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจ 
การเกษตรปี็	2565	คำาดว่าจะขย์าย์ตวัอย์ูใ่นัช่วงร้อย์ลัะ	1.7	–	2.7	 
โดย์สำาขาพืช	 สำาขาป็ศุสัำตว์	 สำาขาป็ระมง	 สำาขาบริการทัาง 
การเกษตร	แลัะสำาขาป่็าไม้	มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว	
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 3)  ภัาคกลัาง 

	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2564	 ขย์าย์ตัว 
ร้อย์ลัะ	0.3	 เมื�อเทีัย์บกับปี็	 2563	 โดย์สำาขาพืชขย์าย์ตัวจาก 
ผ่ลัผ่ลิัตข้าว	มันัสำำาป็ะห้ลัังโรงงานั	สัำบป็ะรดโรงงานั	แลัะข้าวโพด 
เลีั�ย์งสัำตว์	 ทีั�เพิ�มข่�นั	 สำาขาบริการทัางการเกษตรขย์าย์ตัวจาก 
การจ้างบริการเตรีย์มดินัแลัะการเก็บเกี�ย์วข้าวแลัะพืชไร่ 
เพิ�มข่�นั	 แลัะสำาขาป่็าไม้ขย์าย์ตัวจากผ่ลัผ่ลิัตไม้ย์ูคำาลิัป็ตัสำ	 
ไม้ย์างพารา	 รังนัก	 แลัะผ่ลิัตภัณฑ์์จากป่็าทีั�เพิ�มข่�นั	 ขณะทีั� 
สำาขาป็ศุสัำตว์ห้ดตัวจากผ่ลัผ่ลัิตสุำกรซ่�งเป็็นัสิำนัค้ำาสำำาคัำญ่มี 
ป็ริมาณลัดลัง	แลัะสำาขาป็ระมงห้ดตัวจากป็ริมาณผ่ลัผ่ลิัตกุ้งขาว 
แวนันัาไมทีั�ลัดลังตามพื�นัทีั�เพาะเลีั�ย์งทีั�ลัดลัง	สำำาห้รับแนัวโน้ัม 
เศรษฐกิจการเกษตรปี็	2565	คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอยู่์ในัชว่งร้อย์ลัะ	 
1.0	–	2.0	โดย์สำาขาพืช	สำาขาป็ศุสัำตว์	สำาขาป็ระมง	สำาขาบริการ 
ทัางการเกษตร	แลัะสำาขาป่็าไม้มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว

 4)  ภัาคตะวันัออก 

	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2564	ห้ดตัวร้อย์ลัะ	0.8	 
เมื�อเทัีย์บกับป็ี	 2563	 โดย์สำาขาพืชห้ดตัวจากผ่ลัผ่ลัิตมังคำุด	 
มันัสำำาป็ะห้ลััง	แลัะย์างพารา	ทีั�ลัดลัง	สำาขาป็ศุสัำตว์ห้ดตัวจาก 
ป็ริมาณการเลีั�ย์งสุำกรทีั�ลัดลัง	 แลัะสำาขาป็ระมงห้ดตัวจาก 
ป็ริมาณสำัตว์นัำ�าข่�นัท่ัาเทัีย์บเรือทีั�ลัดลัง	 ขณะทีั�สำาขาบริการ 
ทัางการเกษตรขย์าย์ตัวจากการจา้งบรกิารเตรยี์มดินัทีั�เพิ�มข่�นั 
ตามเนืั�อทีั�เพาะป็ลูักมันัสำำาป็ะห้ลััง	สัำบป็ะรด	แลัะข้าว	แลัะสำาขาป่็าไม้ขย์าย์ตัว	เนืั�องจากมีการตัดโค่ำนัต้นัย์าง 
เพื�อป็รับเป็ลีั�ย์นัไป็ป็ลูักไม้ผ่ลัเพิ�มข่�นั	 สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตรปี็	 2565	 คำาดว่าจะขย์าย์ตัว 
อย์ู่ในัช่วงร้อย์ลัะ	 9.0	 –	 10.0	 โดย์สำาขาพืช	 สำาขาป็ระมง	 สำาขาบริการทัางการเกษตร	 แลัะสำาขาป็่าไม ้
มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว	ขณะทีั�สำาขาป็ศุสัำตว์มีแนัวโน้ัมห้ดตัว

 5)  ภัาคใต� 

	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2564	ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	2.1	เมื�อเทีัย์บกับปี็	2563	เป็็นัผ่ลัมาจาก 
สำาขาพืชแลัะสำาขาป็ศุสัำตว์ทีั�ขย์าย์ตัว	 โดย์สิำนัค้ำาทีั�มีผ่ลัผ่ลิัตเพิ�มข่�นั	 ได้แก่	 มังคุำด	 ทุัเรีย์นั	 ป็าล์ัมนัำ�ามันั	 
ย์างพารา	 ข้าว	 โคำเนืั�อ	 สุำกร	 แลัะไก่เนืั�อ	 ขณะทีั�สำาขาป็ระมงห้ดตัวจากป็ริมาณสัำตว์นัำ�าข่�นัท่ัาเทัีย์บเรือ 
แลัะกุ้งเพาะเลีั�ย์งทีั�ลัดลัง	 สำาขาบริการทัางการเกษตรห้ดตัวจากจ้างบริการเคำรื�องจักรเพื�อตัดโคำ่นัไม้ 
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สั่วนัวิเคราะห์แลัะประมาณ์การเศรษฐกิจการเกษตร
กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร 
โทร. 0 2940 6488

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

ย์างพาราแลัะการป็รับเป็ลีั�ย์นัพื�นัทีั�	เพื�อป็ลูักไม้ย์ืนัต้นัแลัะไม้ผ่ลั 
ลัดลัง	ส่ำวนัสำาขาป่็าไม้ห้ดตัว	เนืั�องจากการตัดโค่ำนัไม้ย์างพารา 
ลัดลัง	แลัะโรงงานั	ไม้ย์างพาราแป็รรปู็ห้ลัาย์แห่้งป็ระสำบปั็ญ่ห้า 
ขาดแคำลันัแรงงานั	 ไม่สำามารถ์รับซื�อไม้ย์างพาราได้ตามป็กติ	 
สำำาห้รับแนัวโน้ัมเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2565	คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ูใ่นัช่วงร้อย์ลัะ	0.7	–	1.7	โดย์สำาขาพืช	 
สำาขาป็ศุสัำตว์	สำาขาป็ระมง	สำาขาบริการทัางการเกษตร	แลัะสำาขาป่็าไม้มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว

 6)  ภัาคใต�ชายแดนั 

	 	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี็	2564	ขย์าย์ตัวร้อย์ลัะ	2.8	เมื�อเทีัย์บกับปี็	2563	โดย์สำาขาพืช 
ขย์าย์ตัวจากผ่ลัผ่ลิัตย์างพารา	 ป็าล์ัมนัำ�ามันั	 ข้าว	 มะพร้าว	 แลัะทุัเรีย์นั	 ทีั�เพิ�มข่�นั	 สำาขาป็ระมงขย์าย์ตัว 
จากป็ริมาณสำัตว์นัำ�าข่�นัท่ัาเทีัย์บเรือทีั�เพิ�มข่�นั	 แลัะสำาขาป็ศุสัำตว์ขย์าย์ตัวจากป็ริมาณโคำเนืั�อทีั�เพิ�มข่�นั	 
ขณะทีั�สำาขาบริการทัางการเกษตรแลัะสำาขาป็่าไม้ห้ดตัว	 เนืั�องจากเกษตรกรชะลัอการตัดโคำ่นัย์างพารา	 
ทัำาให้้การจ้างเคำรื�องจักรกลัในัการตัดโค่ำนัแลัะป็รับพื�นัทีั�ลัดลัง	 ส่ำงผ่ลัให้้ป็ริมาณไม้ย์างพาราลัดลังด้วย์	 
สำำาห้รับแนัวโนั้มเศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2565	 คำาดว่าจะขย์าย์ตัวอย์ู่ในัช่วง	 1.7	 -	 2.7	 โดย์สำาขาพืช	 
สำาขาป็ศุสัำตว์	 แลัะสำาขาป็ระมง	 มีแนัวโน้ัมขย์าย์ตัว	 ขณะทีั�สำาขาบริการทัางการเกษตรแลัะสำาขาป่็าไม้ 
มีแนัวโน้ัมห้ดตัว
	 	 ทัั�งนีั�	 การวิเคำราะห์้แลัะป็ระมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำจะสำะท้ัอนั 
ให้้เห็้นัถ่์ง	ทิัศทัางการเติบโตของภาคำเกษตรในัแต่ลัะช่วงเวลัา	ซ่�งสำามารถ์ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการจัดทัำา 
แผ่นัเพื�อขับเคำลืั�อนัเศรษฐกิจการเกษตรในัระดับภูมิภาคำได้อย์า่งเห้มาะสำมต่อไป็
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3.  แนัวทางการบริหารจัดการสัินัค�าเกษตรตาม 
 แผู้นัที�เกษตรเพื�อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ได้ดำาเนิันันัโย์บาย์การบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรตามแผ่นัทีั�เกษตร	 
เพื�อการบริห้ารจัดการเชิงรุก	 (Agri-Map)	 เพื�อพัฒนัาแลัะแก้ไขปั็ญ่ห้าด้านัการเกษตรของป็ระเทัศ 
อย์่างต่อเนืั�อง	 โดย์ในัระย์ะเวลัาทีั�ผ่่านัมาการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรบางชนิัดย์ังไม่สำอดคำล้ัองกับลัักษณะ 
ทัางกาย์ภาพของพื�นัทีั�	แลัะคำวามตอ้งการของตลัาด	รวมทัั�งป็ระสำทิัธิภาพการผ่ลัติย์งัอย์ู่ในัระดบัตำ�า	ดงันัั�นั	 
การนัำา	 Agri-Map	 มาใช้ในัการบริห้ารจัดการการผ่ลิัต	 จะทัำาให้้การใช้ป็ระโย์ชน์ัทีั�ดินัมีคำวามเห้มาะสำม 
มากข่�นั	สำามารถ์เพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต	แลัะสำร้างคำวามสำมดุลัระห้ว่างอุป็สำงค์ำ	(Demand)	แลัะอุป็ทัานั	 
(Supply)	 ของสิำนัค้ำาเกษตร	 ซ่�งสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทัั�งส่ำวนักลัางแลัะภูมิภาคำได้ร่วมกันั 
ดำาเนิันัการศ่กษาข้อมูลัด้านัเศรษฐกิจการเกษตร	แลัะแนัวทัางการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	ดังนีั�	

3.1  การศึกษาแนัวทางบริหารจัดการสัินัค�าเกษตรทางเลัือกที�มีอนัาคต  
 (Future Crop) 

	 มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อศ่กษาข้อมูลัด้านัเศรษฐกิจ	อาทิั	ต้นัทุันัการผ่ลิัต	ผ่ลัตอบแทันั	อุป็สำงค์ำแลัะอุป็ทัานั	 
วิถี์ตลัาด	โอกาสำทัางการตลัาด	ผู้่ป็ระกอบการรับซื�อ	ป็ริมาณแลัะคุำณภาพทีั�ตลัาดต้องการ	มาตรการจูงใจ	 
คำวามเป็็นัไป็ได้ในัการเข้าร่วมโคำรงการของเกษตรกร	 แลัะจัดทัำาแนัวทัางบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรทัางเลืัอก 
ทีั�เห้มาะสำมกับศักย์ภาพของพื�นัทีั�ตาม	 Agri-Map	 ภาย์ใต้ห้ลัักการตลัาดนัำาการผ่ลัิต	 โดย์มีการสำัมภาษณ ์
แลัะจัดเวทีัรับฟังคำวามคิำดเห็้นั	(Focus	Group)	จากทุักภาคำส่ำวนัทีั�เกี�ย์วข้อง	เพื�อนัำาไป็วิเคำราะห์้แลัะกำาห้นัด 
เขตพื�นัทีั�ส่ำงเสำริมการผ่ลิัตสิำนัค้ำาทัางเลืัอกทีั�มีอนัาคำต	(Future	Crop)	ทัดแทันัสิำนัค้ำาเกษตรชนิัดเดิมในัพื�นัทีั� 
เห้มาะสำมน้ัอย์	 (S3)	แลัะ	 ไม่เห้มาะสำม	 (N)	 ทีั�เกษตรกรได้รับผ่ลัตอบแทันัตำ�า	ห้รือป็ระสำบปั็ญ่ห้าขาดทุันั 
จากการผ่ลิัต	ซ่�งดำาเนิันัการในั	73	จังห้วัด	(ย์กเว้นั	กรุงเทัพมห้านัคำร	ปั็ตตานีั	ย์ะลัา	นัราธิวาสำ)	มีสิำนัค้ำา 
เกษตรเป้็าห้มาย์ในัการป็รับเป็ลีั�ย์นั	 6	 ชนิัด	 ได้แก่	 ข้าวนัาปี็	 ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 สัำบป็ะรด	 
ย์างพารา	 แลัะป็าล์ัมนัำ�ามันั	 	 สำำาห้รับแนัวทัางการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรให้้เห้มาะสำมกับศักย์ภาพ 
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ของพื�นัทีั�	แลัะสำอดคำล้ัองกับคำวามต้องการของตลัาด	แบ่งเป็็นั	2	กลุ่ัม	1)	กรณีเกษตรกรสำนัใจป็รับเป็ลีั�ย์นั	
ภาคำรัฐคำวรกำาห้นัดมาตรการจงูใจให้้แกเ่กษตรกร	อาทิั	การป็ระกนััราคำา	การซื�อ	ปั็จจัย์การผ่ลิัต/เคำรื�องจักร
การเกษตร	ในัราคำาตำ�ากวา่ตลัาด	ทัั�วไป็	การจดัห้าตลัาดรองรบัผ่ลัผ่ลัติ	การทัำาเกษตรพนััธสำญั่ญ่า	(Contract	
Farming)	 การพักชำาระห้นีั�	 แลัะการป็ระกันัภัย์พืชผ่ลั	 2)	 กรณีเกษตรกรไม่สำนัใจป็รับเป็ลีั�ย์นั	 เนืั�องจาก
เกษตรกรไม่มี	 เงินัทุันั	 ป็ระกอบกับขาดคำวามรู้ในัการผ่ลิัตสิำนัค้ำาชนิัดให้ม่	 แลัะไม่มั�นัใจว่าจะผ่ลิัตได้ตาม
คุำณภาพทีั�ตลัาดต้องการ	 ดังนัั�นั	 คำวรถ่์าย์ทัอดองค์ำคำวามรู้ในัการป็รับป็รุงดินัให้้มีคุำณสำมบัติ	 เห้มาะสำม	 
เพื�อเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลัิต	 รวมทัั�งส่ำงเสำริมให้้	 เกษตรกรจัดสำรรพื�นัทีั�บางส่ำวนั	 เพื�อทัดลัองผ่ลัิตสิำนัค้ำา
ทัางเลืัอก	ทีั�เห้มาะสำมตาม	Agri-Map	แลัะมีโอกาสำทัางการตลัาด	เพื�อเป็รีย์บเทีัย์บกับการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเดิม	 
อย่์างไรก็ตาม	 การบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาทัางเลืัอกให้้มีป็ระสิำทัธิภาพตลัอด	 โซ่อุป็ทัานั	 ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ
ทีั�เกี�ย์วข้องต้องดำาเนัินัการ	 ป็ระชาสำัมพันัธ์	 สำร้างการรับรู้	 แลัะป็รับแนัวคำิดในัการผ่ลัิตพืช	 ทัางเลัือกทีั�มี 
ศักย์ภาพทัางเศรษฐกิจ	 สำนัับสำนัุนัเงินัทุันั	 ดอกเบี�ย์ตำ�า	 สำนัับสำนัุนัองคำ์คำวามรู้แลัะเทัคำโนัโลัย์ีนัวัตกรรม	 
ด้านัการผ่ลิัต	 ส่ำงเสำริมการรวมกลุ่ัมแลัะสำนัับสำนุันัเคำรื�องมือ	 อุป็กรณ์แป็รรูป็เพื�อเพิ�มมูลัค่ำา	 สำร้างเรื�องราว	
(Story)	ของสิำนัค้ำา/	ตราสัำญ่ลัักษณ์	ส่ำงเสำริมการจำาห้น่ัาย์ผ่่านัตลัาดออนัไลัน์ั	รวมทัั�ง	ป็ระชาสัำมพันัธ์สิำนัค้ำา
ให้้เป็็นัทีั�รู้จักเพื�อเพิ�มโอกาสำทัางการตลัาด	ให้้มากข่�นั
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3.2  การศึกษาแนัวทางการบริหารจัดการสัินัค�าเกษตรที�สัำาคัญในัพื�นัที� 
 ประสับภััยพิบัติซ้ำำ�าซ้ำาก 

	 มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อศ่กษาแลัะถ์อดบทัเรีย์นัการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตร	แลัะการบริห้ารจัดการ 
เชิงพื�นัทีั�ทีั�ป็ระสำบปั็ญ่ห้าภัย์พิบัติทัางการเกษตรซำ�าซาก	รวม	12	พื�นัทีั�ทัั�วป็ระเทัศ	โดย์รวบรวมข้อมูลัจาก 
ผ่ลัการดำาเนิันังานัของห้น่ัวย์งานั	แลัะภาคีำเคำรือข่าย์ต่างๆ	ในัการแก้ไขปั็ญ่ห้าทัั�งก่อนัเกิดภัย์	ขณะเกิดภัย์	 
แลัะการฟ้�นัฟูห้ลัังป็ระสำบภัย์อย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพแลัะป็ระสำบผ่ลัสำำาเร็จ	 เพื�อนัำาไป็เป็็นัต้นัแบบการ
บริห้ารจัดการให้้กับพื�นัทีั�อื�นัๆ	 ต่อไป็	 ผ่ลัการศ่กษา	 พบว่า	 ปั็จจัย์แห่้งคำวามสำำาเร็จในัการบริห้าร
จัดการสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	 แลัะการบริห้ารจัดการพื�นัทีั�ป็ระสำบภัย์พิบัติซำ�าซาก	 ป็ระกอบด้วย์	 
1)	 มีระบบชลัป็ระทัานั	 2)	 มีแห้ล่ังนัำ�าอื�นั	 ๆ	 แลัะป็ริมาณนัำ�าต้นัทุันัเพีย์งพอทีั�จะสำนัับสำนุันัการป็ลูัก
เพาะพืช	 เลีั�ย์งป็ศุสัำตว์	 แลัะการทัำาป็ระมง	 3)	 กรณีพื�นัทีั�ป็ระสำบอุทักภัย์	 ต้องมีแนัวเขตสำำาห้รับ 
กักเก็บนัำ�า	 มีทัางระบาย์นัำ�าเข้าออกทีั�สำามารถ์สำ่งนัำ�าแลัะคำวบคำุมระดับนัำ�าให้้อย์ู่ในัระดับทีั�ไม่ส่ำงผ่ลักระทับ 
ต่อชุมชนั	 แลัะเส้ำนัทัางสัำญ่จร	 4)	 กฎีระเบีย์บ	 ห้รือเงื�อนัไขการเข้าร่วมโคำรงการบริห้ารจัดการพื�นัทีั�กับ 
ห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	 อาทิั	 การป็ฏิิบัติตามคำำาแนัะนัำา	 แลัะให้้คำวามร่วมมือต่าง	 ๆ	 แลัะ	 5)	 กระบวนัการ 
มีส่ำวนัร่วมของชุมชนั	แลัะห้น่ัวย์งานัทุัก	ภาคำส่ำวนัทีั�เกี�ย์วข้อง	

 ข�อเสันัอแนัะเชิงนัโยบายด�านัการบริหารจัดการนัำ�า 

	 ภาคำรัฐคำวรสำร้างกลัไกคำวามร่วมมือการแก้ไขปั็ญ่ห้าจากภาคีำ 
เคำรือข่าย์ต่างๆ	 ทัั�งภาคำเอกชนั	 สำถ์าบันัการศ่กษา	 แลัะป็ระชาชนั	 
การกำาห้นัดแผ่นังานัโคำรงการระย์ะย์าวทีั�ชัดเจนั	 เพื�อให้้การแก้ไขปั็ญ่ห้า
ป็ระสำบคำวามสำำาเร็จอย์า่งย์ั�งย์นืั	เช่นั	สำร้างป็ระตูระบาย์นัำ�า	แก้มลิังกักเก็บนัำ�า	 
ธนัาคำารนัำ�าใต้ดินั	 เพิ�มจำานัวนัคำลัองส่ำงนัำ�าให้้สำอดคำล้ัองกับป็ริมาณนัำ�า 
ทีั�ต้องการระบาย์	 รวมทัั�งบำารุงรักษาขุดลัอกคูำคำลัองทีั�ตื�นัเขินัให้้พร้อม 
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สั่วนัแผู้นัพัฒนัาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 2 จังหวัดพิษณ์ุโลัก
โทร. 0 5532 2650 ต�อ 16

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

ใช้งานัเพื�อลัดการสูำญ่เสีำย์นัำ�าระห้ว่างทัาง	 สำ่งเสำริมการจัดตั�งกลุ่ัมผู้่ใช้นัำ�า	 แลัะติดตามให้้คำำาแนัะนัำา 
เพื�อให้้กลุ่ัมมีคำวามเข้มแข็ง	 สำามารถ์บริห้ารจัดการนัำ�าทัั�งการอุป็โภคำ	 บริโภคำ	 แลัะการเกษตรอย่์างมี
ป็ระสิำทัธิภาพ	 วางแผ่นับูรณาการบริห้ารจัดการนัำ�าทัั�งลุ่ัมนัำ�าอย์่างเป็็นัระบบ	 โดย์ให้้ป็ระชาชนัมีส่ำวนัร่วม
ตั�งแต่เริ�มดำาเนิันัโคำรงการ	 สำนัับสำนุันัข้อมูลัแลัะองค์ำคำวามรู้การบริห้ารจัดการพื�นัทีั�ป็ระสำบภัย์พิบัติ	 
การใช้นัำ�าอย์่างคุ้ำมค่ำา	แลัะป็รับเป็ลีั�ย์นัทััศนัคำติของเกษตรกรให้้มีการเตรีย์มพร้อมในัการรับมือ	แลัะแก้ไข
ปั็ญ่ห้าด้วย์ตนัเองมากข่�นั	 ตลัอดจนัพัฒนัาระบบการเตือนัภัย์แลัะสำร้างการรับรู้อย์่างทัั�วถ่์ง	 แลัะทัันั 
ต่อสำถ์านัการณ์	ด้้านํการบริหารจัด้การสินํคฺ้าเกษตร คำวรดำาเนิันัการในัรูป็แบบคำณะทัำางานับริห้ารจัดการ
สิำนัค้ำาระดับจังห้วัด	เพื�อวางแผ่นัแลัะขับเคำลืั�อนัแบบบูรณาการสิำนัค้ำาแลัะพื�นัทีั�เป้็าห้มาย์เดีย์วกันั	ส่ำงเสำริม
ลัดการใช้สำารเคำมีเพื�อย์กระดับการผ่ลิัตสิำนัค้ำาคุำณภาพมาตรฐานัป็ลัอดภยั์	การใช้เทัคำโนัโลัย์แีลัะนัวัตกรรม 
การผ่ลัติ	สำนัับสำนันุัปั็จจยั์การผ่ลัติ	แลัะเงนิัทุันัดอกเบี�ย์ตำ�า	สำนัับสำนันุัเมล็ัดพนััธ์ุทีั�เห้มาะสำมกบัสำภาพของพื�นัทีั�	 
แลัะทันัต่อคำวามแห้้งแล้ัง	 การป็ระกันัภัย์พืชผ่ลัให้้กับสิำนัค้ำาทีั�เกษตรกรป็รับเป็ลีั�ย์นัมาผ่ลัิต	 จัดห้าตลัาด 
รับซื�อผ่ลัผ่ลิัตแลัะขย์าย์ช่องทัางตลัาดให้้ห้ลัากห้ลัาย์	 เช่นั	 ตลัาดออนัไลัน์ั	 เคำรือข่าย์สำห้กรณ์	 นัอกจากนีั�	 
คำวรสำนัับสำนัุนัการรวมกลุ่ัมเพื�อบริห้ารจัดการผ่ลัผ่ลัิต	 แลัะสำร้างอำานัาจต่อรองทัางตลัาดในัรูป็แบบ	 
Contract	 Farming	 การป็รับเป็ลีั�ย์นัไป็ผ่ลัิตพืชใช้นัำ�าน้ัอย์	 เช่นั	 ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 ถั์�วเขีย์ว	 เป็็นัต้นั	 
การสำร้างอาชีพเสำริมอื�นัๆ	 เช่นั	การเลีั�ย์งโคำ	กระบือ	การทัำาป็ระมง	 เพื�อเพิ�มราย์ได้	รวมทัั�งการทัำาเกษตร 
แบบผ่สำมผ่สำานัตามห้ลัักป็รัชญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์ง	แลัะการติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการ
	 ทัั�งนีั�	ผ่ลัการศ่กษาแนัวทัางการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรทัั�ง	2	เรื�องดังกล่ัาว	ผู้่บริห้ารกระทัรวง 
เกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะห้นั่วย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 สำามารถ์ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการกำาห้นัดนัโย์บาย์ 
แลัะมาตรการด้านัการเกษตร	รวมถ่์งจัดทัำาแผ่นังานั/โคำรงการทีั�เห้มาะสำมกับบริบทัในัแต่ลัะพื�นัทีั�	สำำาห้รับ 
เกษตรกรสำามารถ์ใช้เป็็นัข้อมูลัเพื�อวางแผ่นัการผ่ลัิตให้้สำอดคำลั้องกับศักย์ภาพของพื�นัทีั�	 แลัะป็รับเป็ลีั�ย์นั
การผ่ลิัตเป็็นัสิำนัค้ำาเกษตรทัางเลืัอกทีั�มีแนัวโน้ัมทัางการตลัาดทีั�ดี	แลัะให้้ผ่ลัตอบแทันัทีั�คุ้ำมค่ำาเชิงเศรษฐกิจ
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ด�านัสัารสันัเทศการเกษตร

 สำ�นำักง�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร ม่ภ�รกิจในำก�รจัดุทำ� รวิบรวิม และ
เป็ีนำศููนำย์์กล�งก�รเผย์แพัร่ข้ัอมูลส�รดุ้�นำส�รสนำเทศูก�รเกษตรขัองปีระเทศู  
โดุย์ตระห่นำักถึงค์ุณ์ภ�พัเก่�ย์วิกับ ค์วิ�มถูกต้อง ค์รบถ้วินำ ทันำสมัย์ ส�ม�รถ
เข้ั�ถึงไดุ้ง่�ย์ เพั่�อใชี้้เป็ีนำขั้อมูลสำ�ห่รับกำ�ห่นำดุนำโย์บ�ย์และวิ�งแผนำพััฒนำ� 
ก�รเกษตรขัองปีระเทศูไทย์ รวิมทั�งส�ม�รถนำำ�ไปีใชี้้ปีระโย์ชี้นำ์ในำดุ้�นำต่�ง ๆ  
โดุย์ตอบสนำองค์วิ�มต้องก�รผู้ ใชี้้ง�นำท่�เก่�ย์วิขั้องในำทุกระดัุบ ทั�งภ�ค์รัฐ  
เอกชี้นำ สถ�บันำก�รศูึกษ� เกษตรกร และผู้สนำใจ ซึ่่�งปีระกอบดุ้วิย์ ขั้อมูล
ปีริม�ณ์ก�รผลติ ก�รใชี้ปั้ีจจัย์ก�รผลติและตน้ำทนุำก�รผลติ ร�ค์�สนิำค์�้เกษตร  
ปีฎิิทินำก�รผลิตสินำค้์�เกษตร ภ�วิะเศูรษฐกิจสังค์มค์รัวิเรือนำเกษตร ก�รใช้ี้
ท่�ดุินำท�งก�รเกษตร ขั้อมูลเชี้ิงพั่�นำท่� และก�รพัย์�กรณ์์ปีริม�ณ์ก�รผลิต  
ต�มม�ตรฐ�นำก�รจัดุทำ�ข้ัอมูลสถิติท่�เป็ีนำท�งก�ร (Official statistics)  
ซึ่่�งไดุ้รับก�รย์อมรับจ�กผู้ม่ส่วินำไดุ้ส่วินำเส่ย์ อ่กทั�งยั์งมุ่งมั�นำพััฒนำ�รูปีแบบ  
กระบวินำก�รจัดุทำ� ตลอดุจนำก�รนำำ�เสนำอดุ้วิย์เทค์โนำโลย์่สมัย์ให่ม่ โดุย์ม่ 
ผลง�นำส�รสนำเทศูก�รเกษตรท่�สำ�ค์ัญ ดุังนำ่�
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1. แนัวทางการจัดทำามาตรฐานัข�อม้ลักลัาง (Data Standard)  
 ของฐานัข�อม้ลัเกษตรกรกลัาง (Farmer ONE)

	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ได้พัฒนัาระบบฐานัข้อมูลัเกษตรกรกลัาง	 ห้รือ	 Farmer	 ONE	 
มาตั�งแต่ปี็	 2560 	 ซ่�งเป็็นัฐานัข้อมูลัทีั�เชื�อมโย์งทัะเบีย์นัเกษตรกรกับห้น่ัวย์งานัรับข่�นัทัะเบีย์นั	 คำือ	 
กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	 กรมป็ศุสัำตว์	 แลัะกรมป็ระมง โดย์ข้อมูลัของห้น่ัวย์งานัจะมีโคำรงสำร้างข้อมูลั 
ทัางคำอมพิวเตอร์ทีั�แตกต่างกันัไป็ตามภารกิจของห้น่ัวย์งานั	รวมถ่์งข้อมูลัมีการใช้รหั้สำอ้างอิงทีั�แตกต่างกันั	 
รูป็แบบข้อมูลัแลัะชนิัดข้อมูลัมีคำวามแตกต่างกันั	ทัำาให้้ไม่สำามารถ์บูรณาการข้อมูลัเข้าด้วย์กนัั	แลัะแลักเป็ลีั�ย์นั 
ข้อมูลักันัโดย์ง่าย์	 ดังนัั�นัสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรในัฐานัะห้น่ัวย์งานัทีั�เป็็นันัาย์ทัะเบีย์นั	 จ่งเสำนัอ 
กรอบการกำาห้นัดมาตรฐานัข้อมูลักลัาง	 (Data	Standard)	 ข้อมูลับุคำคำลั	แลัะข้อมูลัทีั�อย์ู่	จากฐานัข้อมูลั 
ทัะเบีย์นัเกษตรกรกลัาง	 โดย์เป็็นัราย์การข้อมูลัพื�นัฐานัสำำาห้รับแบบฟอร์มกลัาง	 (Single	 Form)	 ซ่�งเป็็นั 
ห้น้ัาแรกของแบบการข่�นัทัะเบีย์นัเกษตรกรแต่ลัะห้น่ัวย์งานั	ต่อทีั�ป็ระชุมคำณะกรรมการขับเคำลืั�อนัพัฒนัา 
ฐานัข้อมูลัเกษตรกรกลัาง	 ภาย์ใต้คำวามร่วมมือด้านัเทัคำโนัโลัยี์สำารสำนัเทัศในัการสำนัับสำนุันัการ 
พัฒนัาฐานัข้อมูลัเกษตรกรกลัาง	 (Farmer	 ONE)	 โดย์ทีั�ป็ระชุมได้เห็้นัชอบกรอบการกำาห้นัดมาตรฐานั 
ข้อมูลักลัาง	 (Data	 Standard)	 ข้อมูลับุคำคำลั	 แลัะข้อมูลัทีั�อยู่์ของฐานัข้อมูลัทัะเบีย์นัเกษตรกรกลัาง	 
เนืั�องจากเป็็นัข้อมูลัทีั�จำาเป็็นัในัลัำาดับแรกทีั�จะคำัดกรอง	 ย์ืนัยั์นัตัวตนัของเกษตรกร	 อันัจะนัำาไป็สู่ำการ 
ใช้ป็ระโย์ชน์ัในัการตรวจสำอบ	แลัะการกำาห้นัดกรอบโคำรงการให้้คำวามช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรในัโอกาสำต่างๆ	
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	 มาตรฐานัข้อมูลักลัางนีั�	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 โดย์ศูนัย์์สำารสำนัเทัศทัางการเกษตร 
ซ่�งเป็็นัห้น่ัวย์ป็ระสำานังานัห้ลััก	ได้จัดทัำาแลัะพัฒนัาข่�นัโดย์ย์ด่ห้ลัักการกำาห้นัดมาตรฐานัตามกรอบแนัวทัาง
เชื�อมโย์งรัฐบาลัอิเลั็กทัรอนัิกสำ์แห้่งชาติ	 ห้รือ	 TH	 e-GIF	 ทีั�พัฒนัาข่�นัตามนัโย์บาย์ของรัฐบาลั	 ในัการ 
ส่ำงเสำริมการแลักเป็ลีั�ย์นัข้อมูลัแลัะการเชื�อมโย์งการป็ฏิิบัติการรวมทัางอิเล็ักทัรอนิักส์ำห้รือกระบวนัการ
ทัำางานัระห้ว่างระบบสำารสำนัเทัศภาคำรัฐทีั�มีคำวามแตกต่างกันัได้อย์่างอัตโนัมัติ	 เพื�อให้้ห้นั่วย์งานัภาย์ในั
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะห้น่ัวย์งานัภาย์นัอกใช้อ้างอิงร่วมกันัในัการบูรณาการ	 เชื�อมโย์ง 
แลักเป็ลีั�ย์นัข้อมูลัระห้ว่างกันัได้อย่์างมีป็ระสิำทัธิภาพ	ซ่�งจะนัำาไป็สู่ำการย์กระดับการบริการให้้กับป็ระชาชนั
แบบเบ็ดเสำร็จ	ณ	จุดเดีย์ว
	 ทัั�งนีั�	 การดำาเนัินัการจัดทัำามาตรฐานัดังกลั่าว	 จะถู์กนัำาไป็ขย์าย์ผ่ลัเพื�อใช้ในัการป็รับป็รุงระบบ 
ฐานัขอ้มูลัอื�นัภาย์ในักระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณที์ั�มีการจดัเกบ็ข้อมูลับุคำคำลัแลัะขอ้มูลัทีั�อย์ู	่เพื�อให้้ข้อมูลั 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์มีมาตรฐานัเดีย์วกับห้น่ัวย์งานัอื�นั	 ๆ	 สำามารถ์เชื�อมโย์ง	 แลักเป็ลีั�ย์นั	 
เพิ�มมูลัค่ำาของข้อมูลัให้้สำามารถ์ใช้ป็ระโย์ชน์ัต่อย์อดการพัฒนัาด้านัการเกษตรแลัะด้านัอื�นั	 ๆ	 ของ 
ป็ระเทัศไทัย์ต่อไป็

สั่วนัเทคโนัโลัยีสัารสันัเทศ
ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร
โทร. 0 2940 7038-9

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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2. การศึกษาแนัวทางการจัดทำาข�อม้ลัเพื�อตอบตัวชี�วัดตาม 
 เป้าหมายการพัฒนัาที�ยั�งยืนัขององค์การสัหประชาชาติ

	 องค์ำการสำห้ป็ระชาชาติ	 (United	 Nation:	 UN)	 ได้กำาห้นัดเป็้าห้มาย์การพัฒนัาทัั�งในัระดับชาติ 
แลัะระดับสำากลัทีั�ทุักป็ระเทัศ	 จะดำาเนิันัการร่วมกันัให้้บรรลุัเป้็าห้มาย์ได้ภาย์ในัปี็	 2573	 โดย์อาศัย์ 
กรอบคำวามคิำดทีั�มองการพัฒนัาเป็็นัมิติ	 (Dimensions)	 ของ	 เศรษฐกิจ สังฺคฺม และสิ�งฺแวุด้ล้อม	 ให้้มี 
คำวามเชื�อมโย์งกันั	เรีย์กว่า	เป้าหมายการพัฺฒินําที�ยั�งฺย่นํ หร่อ Sustainable Development Goals  
(SDGs) ป็ระกอบด้วย์	17	เป้็าห้มาย์
	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์เป็็นัห้นั่วย์งานัรับผิ่ดชอบในัตัวชี�วัดเป้็าห้มาย์การพัฒนัาทีั�ย์ั�งย์ืนั	 
SDGs	เป้็าห้มาย์ทีั�	2	ย์ุติคำวามหิ้วโห้ย์	บรรลุัคำวามมั�นัคำงทัางอาห้าร	แลัะย์กระดับโภชนัาการ	แลัะส่ำงเสำริม 
เกษตรกรรมทีั�ย์ั�งย์ืนั	 ทีั�ต้องราย์งานัผ่ลัไป็ย์ังสำำานัักงานัสำภาพัฒนัาการเศรษฐกิจแลัะสำังคำมแห้่งชาติทุักป็ี	 
ป็ระกอบกับสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	(สำศก.)	โดย์ศูนัย์ส์ำารสำนัเทัศทัางการเกษตร	ในัฐานัะห้น่ัวย์งานั 
กำากับดูแลัโคำรงการระบบข้อมูลัสำารสำนัเทัศคำวามมั�นัคำงทัางอาห้ารในัภูมิภาคำอาเซีย์นั	ห้รือ	ASEAN	Food	 
Security	 Information	 System	 (AFSIS)	 Project	 ได้มีคำวามร่วมมือกับ	 กระทัรวงเกษตร	 ป่็าไม้	 
แลัะป็ระมง	(Ministry	of	Agriculture	Forestry	and	Fisheries:	MAFF)	ป็ระเทัศญี่�ปุ่็นั	ในัการสำนัับสำนุันั 
งบป็ระมาณแลัะผู้่เชี�ย์วชาญ่	 ให้้ดำาเนิันัโคำรงการ	 Supporting	 Agricultural	 Survey	 on	 Promoting	 
Sustainable	Agriculture	in	ASEAN	Region	ห้รือโคำรงการ	SAS-PSA	ระย์ะเวลัาดำาเนิันัโคำรงการ	9	เดือนั	 
(วันัทีั�	 1	 ธันัวาคำม	 2563	 ถ่์ง	 31	 สิำงห้าคำม	 2564)	 เพื�อสำนัับสำนุันัการสำำารวจข้อมูลัการพัฒนัาการเกษตร 
แบบย์ั�งย์ืนัแลัะใช้เป็็นัต้นัแบบในัการสำำารวจแลัะราย์งานัข้อมูลัของป็ระเทัศไทัย์	ตามตัวชี�วัด	SDGs 2.4.1  
ร้อยละของฺพฺ่�นํที�เกษตรที�มีการทําการเกษตรอย�างฺมีผู้ลิตภูาพฺและยั�งฺย่นํ ซ่�งองคำ์การสำห้ป็ระชาชาติ	 
ห้รือ	UN	กำาห้นัดให้้ป็ระเทัศทีั�มีระดับคำวามอดอย์ากหิ้วโห้ย์มากกว่าร้อย์ลัะ	5	ภาย์ใต้เป้็าห้มาย์ย์่อย์ทีั�	2.4	 
สำร้างห้ลัักป็ระกันัว่าจะมีระบบการผ่ลัิตอาห้ารทีั�ย์ั�งย์ืนัแลัะดำาเนัินัการตามแนัวป็ฏิิบัติทัางการเกษตร 
ทีั�มีภูมิคุ้ำมกันัทีั�จะเพิ�มผ่ลิัตภาพแลัะการผ่ลิัต	ภาย์ในัปี็	พ.ศ.	2573	
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	 ดังนัั�นั	 ในัปี็	2564	สำศก.	 จ่งได้ดำาเนิันัการ 
นัำาร่องสำำารวจ	(Pilot	survey)	ข้อมูลัเพื�อสำนัับสำนุันั 
การจัดทัำา	ตัวชี�วัด	SDGs	2.4.1	โดย์ใช้แบบสำอบถ์าม 
แลัะการป็ระมวลัผ่ลัตามระเบีย์บวิธีขององค์ำการ 
อาห้ารแลัะเกษตรแห่้งสำห้ป็ระชาชาติ	(Food	and	 
Agriculture	 Organization	 of	 the	 United	 
Nations-FAO)	แลัะทีั�สำำาคัำญ่	คืำอ	การเพิ�มข้อคำำาถ์าม 
ทีั�เกี�ย์วข้องกับ	 COVID-19	 ในัแบบสำำารวจด้วย์	 
แลัะได้เลืัอกสำำารวจข้อมูลัในัจังห้วัดฉะเชิงเทัรา	 
เนืั�องจากเป็็นัจังห้วัดทีั�มีการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร 
ทีั�ห้ลัากห้ลัาย์	ทัั�งพืชไร่	พืชสำวนั	ป็ศุสัำตว์	แลัะป็ระมง	 
ซ่�งการคำำานัวณตัวชี�วัดทีั�	2.4.1	โดย์	FAO	ป็ระกอบด้วย์	 
ตัวชี�วัดในั	 3	 มิติ	 ได้แก่	 มิติด้านัเศรษฐกิจ	 ด้านั 
สิำ�งแวดล้ัอมแลัะด้านัสัำงคำม	แต่ลัะตัวชี�วัดย์่อย์	FAO	 
ได้กำาห้นัดเกณฑ์์การวัด	 แลัะวิธีการจัดเก็บข้อมูลั 
โดย์ใช้แบบสัำมภาษณ์เกษตรกรแลัะกลุ่ัมเกษตรกร	 
แลัะแบ่งสำถ์านัะของแต่ลัะตัวชี�วัด	เป็็นั	3	ระดับ	ได้แก่	ระดับ	Green	(desirable)	ห้มาย์ถ่์ง	อย์ู่ในัระดับ 
ทีั�น่ัาพอใจ	Yellow	(acceptable)	ห้มาย์ถ่์งอย์ู่ในัระดับย์อมรับได้	แลัะ	Red	(unsustainable)	ห้มาย์ถ่์ง 
อย์ู่ในัระดับไม่ย์ั�งย์ืนั	
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สั่วนัพยากรณ์์ข�อม้ลัการเกษตร
ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร
โทร. 0 2940 5409

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

	 	 สำศก.	 ได้ใช้กรอบตัวอย์่างข้อมูลัจากข้อมูลัเกษตรกรในัจังห้วัดฉะเชิงเทัรา	 ทีั�ได้ข่�นัทัะเบีย์นั 
เกษตรกรในัปี็	 2563	 จากฐานัข้อมูลัทัะเบีย์นัเกษตรกรกลัาง	 (Farmer	One)	 ของสำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตร	ซ่�งจำานัวนัเกษตรกรตัวอย์่างสำำาห้รับโคำรงการนัำาร่องนีั�	จำานัวนั	135	ตัวอย์่าง	ตามงบป็ระมาณ 
ทีั�ได้รับ	 จาก	 4	 อำาเภอในัจังห้วัดฉะเชิงเทัรา	 ได้แก่	 อำาเภอพนัมสำารคำาม	 สำนัามชัย์เขต	 บ้านัโพธิ� 
แลัะเมืองฉะเชิงเทัรา	แล้ัวนัำามาคำำานัวณตัวชี�วัดตามแบบของ	FAO	จำานัวนั	11	 ตัวชี�วัดย์่อย์	 ทีั�อย์ู่ภาย์ใต้ 
ตัวชี�วัด	2.4.1	ได้แก	่1)	มูลัค่ำาผ่ลัผ่ลัติตอ่เนืั�อทีั�ถื์อคำรองทัางการเกษตร	1	เฮกตาร	์2)	ราย์ได้สุำทัธิของเกษตรกร	 
3)	กลัย์ุทัธ์การรับมือกับคำวามเสีำ�ย์งห้รือผ่ลักระทับภาย์นัอก	4)	การป็ระสำบปั็ญ่ห้าการเสืำ�อมสำภาพของดินั	 
5)	 การจัดสำรรนัำ�า	 6)	 การใช้ปุ็�ย์	 7)	 การใช้ย์ากำาจัดศัตรูพืช	 8)	 การย์อมรับแนัวป็ฏิิบัติทีั�สำนัับสำนุันั 
คำวามห้ลัากห้ลัาย์ทัางชีวภาพ	 ในัระบบนัิเวศ	 9)	 อัตราคำ่าจ้างแรงงานัเกษตร	 10)	 ระดับคำวามไม่มั�นัคำง 
ทัางอาห้าร	11)	การถื์อคำรองทีั�ดินัโดย์มีเอกสำารสิำทัธิ�ทีั�ได้รับการรับรองทัางกฎีห้มาย์
	 สำำาห้รบัการดำาเนันิังานัทีั�ต่อเนืั�องมาจากโคำรงการนีั�	สำศก.จ่งไดจั้ดป็ระชมุ	นัำาราย์งานัผ่ลัการสำำารวจ 
แลัะการคำำานัวณตัวชี�วัดดังกล่ัาว	 ห้ารือร่วมกับห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 เช่นั	 สำำานัักงานัสำถิ์ติแห่้งชาติ	 
กองนัโย์บาย์เทัคำโนัโลัย์เีพื�อการเกษตรแลัะเกษตรกรรมย์ั�งย์นืั	สำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
ซ่�งได้รับมอบห้มาย์จากกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ให้้เป็็นั	 Focal	 Point	 ของตัวชี�วัด	 2.4.1	 ดังกล่ัาว	 
เพื�อรับฟังข้อคิำดเห็้นัแลัะข้อเสำนัอแนัะ	 แลัะนัำาไป็ใช้เป็็นัแนัวทัางในัการสำำารวจข้อมูลัเพื�อสำนัับสำนุันั 
การจัดทัำาตัวชี�วัด	 SDGs	 2.4.1	 ในัระดับจังห้วัดแลัะระดับป็ระเทัศต่อไป็	 ทัั�งนีั�	 สำศก.	 ได้เผ่ย์แพร่ 
ผ่ลัการดำาเนัินัโคำรงการดังกลั่าวผ่่านัทัางเว็บไซต์ของระบบข้อมูลัสำารสำนัเทัศคำวามมั�นัคำงทัางอาห้าร 
ในัภูมิภาคำอาเซีย์นั	 (ASEAN	Food	Security	 Information	System:	AFSIS)	ห้รือ	www.aptfsis.org	 
เพื�อให้้ห้น่ัวย์งานัต่าง	ๆ	นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	สำำาห้รับการวางนัโย์บาย์แลัะแผ่นัด้วย์แล้ัว	ต่อไป็
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3. การสัร�างแลัะใช�ข�อมล้ัจากฐานัเดียวกันั (Single Big Data)  
 เพื�อสันัับสันัุนันัโยบาย “เกษตรผู้ลัิต พาณ์ิชย์ตลัาด”

	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะกระทัรวงพาณิชย์์	 
โดย์รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงพาณิชย์	์(นัาย์จุรินัทัร์	ลัักษณวิศิษฎ์ี)	 
แลัะรัฐมนัตรว่ีาการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ	์(นัาย์เฉลิัมชัย์	 
ศรีอ่อนั)	 มีนัโย์บาย์ให้้เกิดคำวามร่วมมือในัการขับเคำลืั�อนั 
ย์ุทัธศาสำตร์ตลัาดนัำาการผ่ลัิต	 ภาย์ใต้นัโย์บาย์	 “เกษตรผ่ลัิต	 
พาณิชย์์ตลัาด”	 กำาห้นัดให้้กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์เป็็นั 
ฝ่าย์ผ่ลิัต	(Production	division)	ในัขณะทีั�กระทัรวงพาณิชย์์ 
เป็็นัฝ่าย์การตลัาด	 (Marketing	 division)	 ขับเคำลืั�อนัโย์บาย์ 
ไป็สู่ำผ่ลัลััพธ์ทีั�เป็็นัรูป็ธรรมแลัะให้้ผ่ลัผ่ลิัตทัางการเกษตร 
มีตลัาดในัการจัดจำาห้น่ัาย์แลัะรองรับ	 โดย์แต่งตั�งคำณะกรรมการร่วมเพื�อขับเคำลืั�อนัยุ์ทัธศาสำตร์ตลัาดนัำาการผ่ลิัต	 
ซ่�งมปี็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ	์แลัะป็ลััดกระทัรวงพาณชิย์เ์ป็็นัป็ระธานักรรมการรว่ม	มวัีตถ์ปุ็ระสำงคำ์
เพื�อพัฒนัาภาคำเกษตรไทัย์ไป็สู่ำเป้็าห้มาย์การเป็็นัศูนัย์์กลัางสิำนัค้ำาเกษตร	แลัะอาห้ารคุำณภาพของโลัก	
	 การดำาเนิันังานัขับเคำลืั�อนัย์ุทัธศาสำตร์ตลัาดนัำาการผ่ลิัตภาย์ใต้คำณะกรรมการร่วม	ได้มีการแต่งตั�ง	 
คฺณะอนุํกรรมการขับเคฺล่�อนํการสร้างฺและใช้ขอ้มูลจากฐานํเดี้ยวุกันํ (Single Big Data)	ซ่�งมีเลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 แลัะผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานันัโย์บาย์แลัะย์ุทัธศาสำตร์ 
การค้ำา	 กระทัรวงพาณิชย์์	 เป็็นัป็ระธานัคำณะอนัุกรรมการร่วม	 มีอำานัาจห้นั้าทีั�ห้ลัักในัการจัดทัำาระบบ	 
Single	Big	Data	ด้านัการผ่ลิัตแลัะการตลัาดของสิำนัค้ำาเกษตรแลัะเกษตรแป็รรูป็	เพื�อให้้กระทัรวงพาณิชย์	์ 
แลัะกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ใช้ข้อมูลัจากฐานัเดีย์วกันั	 แลัะจัดทัำาข้อมูลัให้้ตรงกลุ่ัมผู้่ใช้งานั	 รวมถ่์งการสำร้าง 
คำวามแม่นัย์ำาให้้กับข้อมูลั	 โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงคำ์เพื�อพัฒนัาระบบฐานัข้อมูลัของทัั�ง	 2	 กระทัรวงร่วมกันั	 
ให้้มีคำวามเชื�อมโย์งกันั	พัฒนัาระบบฐานัข้อมูลัสิำนัค้ำาเกษตร	แลัะการวิเคำราะห์้ข้อมูลัให้้สำามารถ์ตอบโจทัย์์ 
คำวามต้องการของผู้่ใช้งานั	เข้าถ่์งข้อมูลัได้ง่าย์	สำะดวก	รวดเร็ว	แลัะเป็็นัมิตรต่อผู้่ใช้งานั	(User	Friendly)	 
โดย์กำาห้นัดแนัวทัางการทัำางานัร่วมกันั	 คำือ	 การสำร้าง	 Big	 Data	 เกษตรผ่ลัิต	 พาณิชย์์ตลัาด	 เพื�อใช้ 
ในัการวางแผ่นั	การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรของเกษตรกร	ให้้มีคุำณภาพ	มาตรฐานัป็ลัอดภัย์	แลัะสำร้างมูลัค่ำาเพิ�ม 
สิำนัค้ำาเกษตรให้้ตรงกับคำวามต้องการของตลัาดในัป็ระเทัศ	 แลัะต่างป็ระเทัศ	 เพื�อให้้เกษตรกรสำามารถ์ 
ขาย์สิำนัค้ำาเกษตรได้ในัราคำาสำูง	 มีราย์ได้เพิ�มข่�นัอย์่างย์ั�งย์ืนั	 แลัะย์กระดับให้้เกษตรกรสำามารถ์แข่งขันัได้ 
ในัตลัาดโลัก	 (Local	 to	 Global)	 โดย์มีเป้็าห้มาย์ในัการจัดทัำาราย์งานัแสำดงผ่ลัในัรูป็แบบสำรุป็ข้อมูลั	 
(Dashboard)	 สิำนัค้ำาเกษตรทีั�ร้อย์เรีย์งตลัอดห่้วงโซ่การผ่ลิัต	 จำานัวนั	 6	 สิำนัค้ำา	 ได้แก่	 ข้าว	 ป็าล์ัมนัำ�ามันั	 
ย์างพารา	ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	มันัสำำาป็ะห้ลัังโรงงานั	แลัะทุัเรีย์นั	
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	 ทัั�งนีั�	 ในัการทัำางานัร่วมกันัภาย์ใต้คฺณะอนุํกรรมการขับเคฺล่�อนํการสร้างฺและใช้ข้อมูลจาก 
ฐานํเด้ียวุกันํ (Single Big Data) สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 โดย์นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ในัฐานัะป็ระธานัร่วม	 ได้ร่วมป็ระชุมคำณะกรรมการร่วม 
เพื�อขับคำลืั�อนัย์ุทัธศาสำตร์ตลัาดนัำาการผ่ลัิตอย์่างต่อเนืั�อง	โดย์ผ่ลัการขับคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัของ 
คำณะอนุักรรมการฯ	 Single	 Big	 Data	 ได้จัดทัำาระบบฐานัข้อมูลัร่วม	 “เกษตรผ่ลิัต	 พาณิชย์์ตลัาด”	 
เพื�อสำนัับสำนุันัการตัดสิำนัใจรองรับนัโย์บาย์เกษตรผ่ลิัตพาณิชย์ต์ลัาด	แลัะเผ่ย์แพร่	Dashboard	สิำนัค้ำาเกษตร 
ทีั�ร้อย์เรีย์งตลัอดห้่วงโซ่การผ่ลัิต	 พร้อมระบบเตือนัภัย์	 (Warning	 System)	 โดย์	 Dashboard	 
ซ่�งขณะนีั�ได้ดำาเนัินัการเรีย์บร้อย์	 จำานัวนั	 3	 สิำนัค้ำา	 ได้แก่	 มันัสำำาป็ะห้ลัังโรงงานั	 ข้าวโพดเลีั�ย์งสัำตว์	 
แลัะทุัเรีย์นั	โดย์ห้น้ัา	Dashboard	ป็ระกอบดว้ย์	4	ห้น้ัาจอการแสำดงผ่ลั	ได้แก่	1)	ราคำาสำนิัค้ำาเกษตร	(Price)	 
แสำดงราคำาราย์ห่้วงโซ่อุป็ทัานัของสิำนัค้ำา	เช่นั	ราคำาทีั�เกษตรกรขาย์ได้	ณ	ไร่นัา	ราคำา	ณ	จุดรับซื�อ	ราคำาขาย์ส่ำง	แลัะ
ราคำาส่ำงออก	เป็็นัต้นั	2)	สำถ์านัการณ์การส่ำงออกสิำนัค้ำาเกษตรของไทัย์	(Export	Situation)	ภาพรวมสำถ์านัการณ์
	การส่ำงออกของไทัย์	3)	โอกาสำของการส่ำงออกสิำนัค้ำาเกษตร	(Export	Opportunity	&	Competition)	 
ภาพรวมมูลัค่ำาการส่ำงออกแลัะนัำาเข้าของป็ระเทัศคู่ำค้ำาแลัะป็ระเทัศคู่ำแข่งราย์สิำนัค้ำา	 แลัะ	 4)	 สำถ์านัการณ์
การผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรของไทัย์	(Production)	ภาพรวมเนืั�อทีั�เพาะป็ลูักแลัะผ่ลัผ่ลิัตของไทัย์ราย์จังห้วัด	
	 ทัั�งนีั�	 ได้มีการเผ่ย์แพร่	 Dashboard	 บนัเว็บไซต์	 www.คิำดค้ำา.com	 แลัะนัำาตัวเชื�อมข้อมูลั	 
(Link	Banner)	 เผ่ย์แพร่บนัเว็บไซต์กระทัรวงพาณิชย์์	www.moc.go.th	แลัะเว็บไซต์ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตร 
แห่้งชาติ	 www.nabc.go.th	 สำำาห้รับแผ่นัการดำาเนิันังานัในัปี็	 2565	 ตั�งเป้็าห้มาย์ให้้สำามารถ์เผ่ย์แพร่	 
Dashboard	สิำนัค้ำาเกษตรเพิ�มข่�นัอีก	3	สิำนัค้ำา	ได้แก่	ข้าว	ป็าล์ัมนัำ�ามันั	แลัะย์างพารา	รวมถ่์งการศ่กษา 
แนัวทัางคำวามเป็็นัไป็ได้ในัการจัดทัำา	 Dashboard	 สำินัค้ำาทีั�มีศักย์ภาพอื�นั	 ๆ	 แลัะพืชแห่้งอนัาคำต	 
(Future	Crop)	 ทีั�ไทัย์มีศักย์ภาพ	พร้อมรวบรวมข้อมูลัเชิงคุำณภาพ	 เพื�อเผ่ย์แพร่คำวบคู่ำกับ	Dashboard	 
สิำนัค้ำาเกษตร	อาทิั	กฎีระเบีย์บเกี�ย์วกับการส่ำงออกแลัะนัำาเข้า	ข้อมูลัการผ่ลิัตของป็ระเทัศคู่ำแข่ง	แลัะแนัวโน้ัม 
คำวามต้องการของตลัาดจากกระทัรวงพาณิชย์์	 แลัะกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เพื�อเป็็นัการอำานัวย์ 
คำวามสำะดวกต่อผู้่ใช้บริการข้อมูลั	แลัะเผ่ย์แพร่ให้้ผู้่ทีั�สำนัใจใช้ป็ระโย์ชน์ัต่อไป็

สั่วนังานับริการข�อม้ลั
ศ้นัย์ข�อม้ลัเกษตรแห�งชาติ
โทร. 02 579 8161

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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4.  ผู้ลัสัำารวจข�อม้ลัไม�ผู้ลัเศรษฐกิจ  
 ภัาคเหนัือ ภัาคตะวันัออก แลัะภัาคใต� ปี 2564

	 ไม้ผ่ลัเป็็นัพืชเศรษฐกจิทีั�ทัำาราย์ได้ให้้กับป็ระเทัศไทัย์จำานัวนัมากป็ลีัะห้ลัาย์แสำนัล้ัานับาทั	กระทัรวง
เกษตรแลัะ	สำห้กรณ์	จ่งมีแนัวทัางในัการพัฒนัาแลัะการบริห้ารจัดการ	สิำนัค้ำาไม้ผ่ลัพืชเศรษฐกิจแต่ลัะภาคำ
ให้้เป็็นัระบบในัการจัดการ	 ข้อมูลัตั�งแต่การผ่ลิัต	 การตลัาด	 บริห้ารจัดการทัั�งภาย์ในั	 ป็ระเทัศแลัะต่าง
ป็ระเทัศ	จ่งมีคำำาสัำ�งคำณะทัำางานัจัดทัำาข้อมูลั	ไม้ผ่ลัเศรษฐกิจ	แต่งตั�งคำณะทัำางานัสำำารวจข้อมูลัไม้ผ่ลัเศรษฐกิจ	
ราย์ภาคำ	1)	คำณะทัำางานัสำำารวจข้อมูลัไม้ผ่ลัเศรษฐกิจภาคำเห้นืัอ		จัดทัำาข้อมูลัไม้ผ่ลัเศรษฐกิจ	2	ชนิัด	ได้แก่
	ลิั�นัจี�	แลัะลัำาไย์		2)	คำณะทัำางานัสำำารวจข้อมูลัไม้ผ่ลัเศรษฐกิจภาคำตะวันัออก		แลัะ	3)	คำณะทัำางานัสำำารวจ
ข้อมูลัไม้ผ่ลัเศรษฐกิจภาคำใต้		ทัั�งภาคำตะวันัออก	แลัะภาคำใต้	ให้้จัดทัำาข้อมูลัไม้ผ่ลัเศรษฐกิจ		4	ชนิัด	ได้แก่
	ทุัเรีย์นั	มังคุำด	เงาะ	แลัะลัองกอง	ซ่�งทัั�ง	3	ภาคำ		ได้ดำาเนิันัการจัดทัำาข้อมูลั	ผ่่านัคำณะทัำางานัฯแต่ลัะภาคำ
	เพื�อนัำา	ข้อมูลัมาบริห้ารจัดการวางแผ่นัตั�งแต่ต้นัฤดูกาลัเก็บเกี�ย์ว	ผ่ลัผ่ลิัต	วิธีการจัดทัำาข้อมูลัของแต่ลัะ
ภาคำจะเริ�มต้นัจาก	การพย์ากรณ์ข้อมูลัผ่ลัผ่ลิัตคำรั�งทีั�	1	แลัะคำรั�งทีั�	2	ในัระย์ะเริ�ม	ออกดอก	สำำาห้รับคำรั�งทีั�	3	
จะเป็็นัการสำำารวจข้อมูลัการออกดอก		ติดผ่ลัจริงในัพื�นัทีั�กับเกษตรกรผู้่ป็ลูักไม้ผ่ลัแต่ลัะภาคำแต่ลัะ	สิำนัค้ำา
ตามช่วงการผ่ลิัตไม้ผ่ลัแต่ลัะภาคำ	โดย์ข้อมูลัทีั�จัดทัำา	แต่ลัะคำรั�งจะนัำาเสำนัอต่อทีั�ป็ระชุมคำณะกรรมการพัฒนัา	
แลัะบริห้ารจัดการผ่ลัไม้	(Fruit	Board)	
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 ผู้ลการสํารวุจข้อมูลไม้ผู้ลแต�ละภูาคฺสรุปได้้ดั้งฺนีํ�

ตารางฺที� 1 ผู้ลการสํารวุจข้อมูลไม้ผู้ลเปรียบเทียบปี 2563 และ 2564 ภูาคฺเหนํอ่ 

สินํคฺ้า
เน่ํ�อที�ย่นํต้นํ (ไร�) เน่ํ�อที�ให้ผู้ล (ไร�)

2563 2564 % +/- 2563 2564 % +/-

ลําไย 1,264,515 1,272,396 0.62 1,135,667 1,195,500 5.27

ในัฤดู 	1,047,488	 	1,038,062	 -0.90 	918,640	 	961,166	 4.63

นัอกฤดู 	217,027	 	234,334	 7.97 	217,027	 	234,334	 7.97

ลิ�นํจี� 91,740 90,444 -1.41 86,462 84,913 -1.79

สินํคฺ้า
ผู้ลผู้ลิต (ตันํ) ผู้ลผู้ลิตต�อไร� (กิโลกรัม)

2563 2564 % +/- 2563 2564 % +/-

ลําไย 806,414 973,603 20.73 710 814 14.65

ในัฤดู 	559,854	 	683,435	 22.07 609 	711	 16.75

นํอกฤดู้  246,560  290,168 17.69  1,136  1,238 8.98

ลิ�นํจี� 29,425 30,716 4.39 340 362 6.39

หมายเหตุ :		 ลัำาไย์	8	จังห้วัดภาคำเห้นืัอ	(จ.เชีย์งราย์	จ.พะเย์า	จ.ลัำาป็าง	จ.ลัำาพูนั	จ.เชีย์งให้ม่	จ.ตาก	จ.แพร่	จ.น่ัานั)	 
	 ลิั�นัจี�	4	จังห้วัดภาคำเห้นืัอ	(จ.เชีย์งราย์	จ.พะเย์า	จ.เชีย์งให้ม่	จ.น่ัานั)

ตารางฺที� 2 ผู้ลการสํารวุจข้อมูลไม้ผู้ลเปรียบเทียบปี 2563 และ 2564 ภูาคฺตะวัุนํออก

สินํคฺ้า
เน่ํ�อที�ย่นํต้นํ (ไร�) เน่ํ�อที�ให้ผู้ล (ไร�)

2563 2564 % +/- 2563 2564 % +/-

ทุัเรีย์นั 364,389 400187 9.82 289,191 305,355 5.59

เงาะ 112,768 109435 -2.96 108,765 104,544 -3.88

มังคุำด 197,349 196872 -0.24 194,640 193,568 -0.55

ลัองกอง 41,440 36858 -11.06 41,045 36,684 -10.62

สินํคฺ้า
ผู้ลผู้ลิต (ตันํ) ผู้ลผู้ลิตต�อไร� (กิโลกรัม)

2563 2564 % +/- 2563 2564 % +/-

ทุัเรีย์นั 550,035 612,876 11.42 1,902 2,007 5.52

เงาะ 210,637 209,915 -0.34 1,937 2,008 3.67

มังคุำด 212,345 220,938 4.05 1,091 1,141 4.58

ลัองกอง 22,484 22,601 0.52 548 616 12.41

หมายเหตุ : 	 ไม้ผ่ลั	4	สิำนัค้ำา	3	จังห้วัดภาคำตะวันัออก	(จ.จันัทับุรี	จ.ตราด	จ.ระย์อง)
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ตารางฺที� 3 ผู้ลการสํารวุจข้อมูลไม้ผู้ลเปรียบเทียบปี 2563 และ 2564 ภูาคฺใต้

สินํคฺ้า
เน่ํ�อที�ย่นํต้นํ (ไร�) เน่ํ�อที�ให้ผู้ล (ไร�)

2563 2564 % +/- 2563 2564 % +/-

ทุัเรีย์นั 586,398 631,917 7.76 437,993 465,613 6.31

เงาะ 246,311 242,754 -1.44 230,826 228,795 -0.88

มังคุำด 74,681 73,477 -1.61 72,458 71,202 -1.73

ลัองกอง 145,867 135,034 -7.43 143,515 133,212 -7.18

สินํคฺ้า
ผู้ลผู้ลิต (ตันํ) ผู้ลผู้ลิตต�อไร� (กิโลกรัม)

2563 2564 % +/- 2563 2564 % +/-

ทุัเรีย์นั 518,896 576,969 11.19 1,185 1,239 4.56

เงาะ 122,616 163,092 33.01 531 713 34.27

มังคุำด 43,119 66,171 53.46 595 929 56.13

ลัองกอง 34,396 36,189 5.21 240 272 13.33

หมายเหตุ :  ไม้ผ่ลั	4	สิำนัค้ำา	14	จังห้วัดภาคำใต้	(จ.ชุมพร	จ.ระนัอง	จ.สุำราษฎีร์ธานีั	จ.พังงา	จ.ภูเก็ต	จ.กระบี�	 
	 จ.ตรัง	จ.นัคำรศรีธรรมราช	จ.พัทัลุัง	จ.สำงขลัา	จ.สำตูลั	จ.ปั็ตตานีั	จ.ย์ะลัา	จ.นัราธิวาสำ)

 ลําไย ภูาคฺเหน่ํอ ผ่ลัผ่ลิัตในัฤดูออกสู่ำตลัาดในัช่วงเดือนัมิถุ์นัาย์นั-กันัย์าย์นั	 ออกมากทีั�สุำด 
ในัเดือนัสิำงห้าคำม
 ลิ�นํจี� ภูาคฺเหน่ํอ	 ผ่ลัผ่ลิัตจะออกสู่ำตลัาดในัช่วงเดือนัเมษาย์นั-สำิงห้าคำม	 ออกมากทีั�สุำดในัเดือนั 
พฤษภาคำม
 ทุเรียนํ มังฺคฺุด้ เงฺาะ และลองฺกองฺ ภูาคฺตะวัุนํออก	ผ่ลัผ่ลิัตจะออกสู่ำตลัาดช่วงป็ลัาย์เดือนัมกราคำม	 
ถ่์งต้นัเดือนัตุลัาคำม	ออกมากทีั�สุำดช่วงเดือนัพฤษภาคำม	
 ทุเรียนํ มังฺคฺุด้ เงฺาะ และลองฺกองฺ ภูาคฺใต้ ผ่ลัผ่ลิัตจะออกสู่ำตลัาดช่วงเดือนัมกราคำม	 
ถ่์งเดือนัธันัวาคำม	ออกมากทีั�สุำดช่วงเดือนักรกฎีาคำม	ถ่์ง	สิำงห้าคำม

 สัรุปผู้ลัการบริหารจัดการข�อม้ลั 

 ในัแต่ลัะพื�นัทีั�นัำาข้อมูลัไป็บริห้ารจัดการโดย์	 1) บริหารจัด้การเชิงฺคฺุณภูาพฺ คำณะกรรมการ 
เพื�อแก้ไขปั็ญ่ห้าเกษตรกรอันัเนืั�องมาจากผ่ลิัตผ่ลัการเกษตรระดับจังห้วัด	 (คำพจ.)	 แต่ลัะจังห้วัดนัำาข้อมูลั 
แต่ลัะสิำนัค้ำาไป็บริห้ารจัดการผ่ลัไม้แบบเบ็ดเสำร็จด้วย์ตัวเอง	2) บริหารจดั้การเชิงฺปริมาณ มุ่งเน้ันัจัดสำมดุลั 
อุป็สำงค์ำ	 อุป็ทัานั	 โดย์เชื�อมโย์งข้อมูลัให้้เกิดคำวามสำมดุลั	 ระห้ว่างการผ่ลัผ่ลัิตกับคำวามต้องการของตลัาด	 
โดย์สำำารวจคำวามต้องการไม้ผ่ลัแต่ลัะชนิัด	ตามช่วงเวลัาคำวามต้องการของผู้่ป็ระกอบการ	(ผู้่รวบรวม	ส่ำงออก	 
สำห้กรณ์	 โรงงานัแป็รรูป็ฯ	 ห้้างสำรรพสำินัค้ำาทัั�งผ่ลัสำดแลัะแป็รรูป็)	 นัำาไป็บริห้ารจัดการผ่ลัผ่ลัิตอย์่างเป็็นั 
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รูป็ธรรมช่วย์เห้ลัือเกษตรกรผู้่ป็ลัูกในัแต่ลัะพื�นัทีั�	 ในักรณีผ่ลัผ่ลิัต 
มีปั็ญ่ห้า	 จัดเตรีย์มแผ่นัเผ่ชิญ่เห้ตุรองรับผ่ลัผ่ลัิตช่วงออกมาก 
ด้วย์ตนัเอง	 ห้ากไม่สำามารถ์แก้ไขได้เองต้องใช้คำณะ	 Fruit	 Board	 
ช่วย์ป็ระสำานักระจาย์ผ่ลัผ่ลิัต	 แลัะข้อมูลัทีั�คำณะทัำางานัฯ	 แต่ลัะภาคำ 
ดำาเนิันัการแต่ลัะคำรั�งเมื�อผ่่านัการพิจารณาของคำณะทัำางานัฯ	แล้ัวจะ 
นัำาเสำนัอคำณะ	 Fruit	 Board	 ทุักคำรั�งเพื�อให้้กระทัรวงพาณิชย์์นัำาไป็ 
บริห้ารจัดการห้าตลัาดต่างป็ระเทัศ	 ตามแผ่นัโดย์มาตรการเชิงรุก	 เกษตรผ่ลัิต	 พาณิชย์์ตลัาด	 เชื�อมโย์ง 
ห้าตลัาดรองรับผ่ลัผ่ลิัตช่วย์ระบาย์สิำนัค้ำาออกจากแห้ล่ังผ่ลิัต	แต่ลัะภาคำนัำาข้อมูลัไป็บริห้ารจัดการผ่ลัผ่ลิัต 
ดังนีั�	ภูาคฺเหน่ํอ ลิ�นํจี� ส่ำงออก	 2,265	 ตันั	 กระจาย์ในัป็ระเทัศ	 25,620	 ตันั	 แป็รรูป็	 2,831	 ตันั	 ลําไย  
บริห้ารจัดการเฉพาะผ่ลัผ่ลิัตในัฤดู	 ส่ำงออก	 144,054	 ตันั	 กระจาย์ในัป็ระเทัศ	 101,671	 ตันั	 แป็รรูป็	 
437,710	 ตันั	ภูาคฺตะวัุนํออก	 นัำาข้อมูลัไป็บริห้ารจัดการผ่ลัผ่ลิัตทัั�งห้มด	 ทุเรียนํ	 ส่ำงออก	 432,965	 ตันั	 
กระจาย์ในัป็ระเทัศ	91,897	ตันั	แป็รรูป็	50,680	ตันั	เงฺาะ	ส่ำงออก	36,634	ตันั	กระจาย์ในัป็ระเทัศ	145,629	ตันั	 
แป็รรูป็	16,445	 ตันั	 มังฺคฺุด้	 ส่ำงออก	51,079	 ตันั	กระจาย์ในัป็ระเทัศ	45,812	 ตันั	แป็รรูป็	9,905	 ตันั	 
ลองฺกองฺ	ส่ำงออก	3,807	ตันั	กระจาย์ในัป็ระเทัศ	16,260	ตันั	แป็รรูป็	13	ตันั	ปี็	2564	ทีั�ผ่่านัมา	คำพจ. 
ในัภาคำตะวันัออก	สำามารถ์นัำาข้อมูลัมาบริห้ารจัดการผ่ลัผ่ลิัตได้ด้วย์ตนัเองทุักจังห้วัดช่วย์กระจาย์ผ่ลัผ่ลิัต 
ออกนัอกพื�นัทีั�ช่วงทีั�ผ่ลัผ่ลิัตออกสู่ำตลัาดมากช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรได้	ภูาคฺใต้	 นัำาข้อมูลัไป็บริห้ารจัดการ 
ผ่ลัผ่ลิัตเฉพาะผ่ลัผ่ลิัตทีั�เก็บเกี�ย์วช่วงเดือนัมิถุ์นัาย์นั	ถ่์ง	ตุลัาคำม	2564	โดย์	ทุเรียนํ	ส่ำงออก	321,063	ตันั	 
กระจาย์ในัป็ระเทัศ	190,027	ตันั	แป็รรูป็	21,573	ตันั	เงฺาะ	กระจาย์ในัป็ระเทัศ	62,679	ตันั	แป็รรูป็	2,160	ตันั	 
มังฺคฺุด้	ส่ำงออก	71,769	ตันั	กระจาย์ในัป็ระเทัศ	81,725	ตันั	แป็รรูป็	1,097	ตันั	ลองฺกองฺ	ส่ำงออก	800	ตันั	 
กระจาย์ในัป็ระเทัศ	 32,566	 ตันั	 วางแผ่นับริห้ารจัดการผ่่านั	 คำพจ.	 ช่วย์เห้ลัือเกษตรกรผู้่ป็ลัูกมังคำุด 
แลัะเงาะ	ในัช่วงผ่ลัผ่ลิัตออกมากแลัะมีราคำาตกตำ�าในัจังห้วัดชุมพร	สุำราษฏิร์ธานีั	แลัะนัคำรศรีธรรมราช

สั่วนัสัารสันัเทศการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 6 จังหวัดชลับุรี
โทร. 0 3835 2435

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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ด�านัวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
แลัะการบริหารจัดการสัินัค�าเกษตร

 สำ�นำักง�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร ม่ภ�รกิจห่ลักในำก�รศูึกษ�  
วิิเค์ร�ะห์่ วิิจัย์ดุ้�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร จัดุทำ�ร�ย์ง�นำสถ�นำก�รณ์์ 
เศูรษฐกิจก�รเกษตรทั�งภ�ย์ในำปีระเทศูและต่�งปีระเทศู ก�รสนัำบสนุำนำ 
ในำรูปีแบบกองทุนำปีรับโค์รงสร้�งก�รผลิตสินำค์้�เกษตรฯ เพ่ั�อชี้่วิย์เห่ล่อ
เกษตรกรผู้ผลิตสินำค้์�ท่�ไดุ้รับผลกระทบจ�กก�รเปิีดุเสร้ท�งก�รค้์� รวิมถึง 
ทำ�ห่นำ้�ท่�เปี็นำฝ่่�ย์เลขั�นำุก�รค์ณ์ะกรรมก�ร และค์ณ์ะอนำุกรรมก�รสินำค์้�เกษตร
ท่�สำ�ค์ัญระดุับปีระเทศู เพ่ั�อขัับเค์ล่�อนำ วิ�งนำโย์บ�ย์ เสนำอม�ตรก�ร เพั่�อแก้ไขั
ปีัญห่�และบริห่�รจัดุก�รสินำค์้�เกษตร สำ�ห่รับปีี 2564 สำ�นำักง�นำเศูรษฐกิจ
ก�รเกษตรไดุ้ดุำ�เนิำนำก�รศึูกษ�วิิจัย์ดุ้�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร และทำ�ห่น้ำ�ท่� 
เป็ีนำฝ่่�ย์เลขั�นำุก�รค์ณ์ะกรรมก�ร และค์ณ์ะอนำุกรรมก�รต่�งๆ ในำก�รแก้ไขั
ปีัญห่�และบริห่�รจัดุก�รสินำค์้�เกษตร ดุังนำ่�
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1.  ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 ภารกิจของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ทีั�สำำาคัำญ่ป็ระการห้น่ั�งคืำอ	การศ่กษาวิจัย์เศรษฐกิจการผ่ลิัต	 
การตลัาด	 การแป็รรูป็	 ตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาเกษตร	 วิจัย์เศรษฐกิจเทัคำโนัโลัย์ี	 ปั็จจัย์การผ่ลิัต 
แลัะทัรพัย์ากรธรรมชาตทิัางการเกษตร	แลัะภาวะเศรษฐกจิสัำงคำมคำรวัเรือนัเกษตร	เพื�อเสำนัอแนัะแนัวทัาง	 
มาตรการในัการแก้ไขปั็ญ่ห้า	แลัะการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรให้้สำอดคำล้ัองกับทิัศทัางการพัฒนัาป็ระเทัศ	 
ตามแผ่นัยุ์ทัธศาสำตร์ชาติ	แผ่นัพัฒนัาเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติ	ฉบับทีั�	13	นัโย์บาย์รัฐบาลั	แลัะนัโย์บาย์ 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ	์โดย์ผ่ลังานัวจัิย์ของสำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตรจะตอ้งมกีารนัำาเสำนัอ 
ในัเวทีังานัสัำมมนัาวิชาการเพื�อรับฟังคำวามคิำดเห็้นัจากทุักภาคำส่ำวนัทีั�เกี�ย์วข้อง	 เพื�อป็รับป็รุงงานัวิจัย์ให้้มี 
คำวามสำมบูรณ์รวมทัั�งจะต้องผ่่านัคำวามเห็้นัจากคำณะกรรมการพิจารณาโคำรงการวิจัย์แลัะป็ระเมินัผ่ลั	 
ก่อนัจัดพิมพ์เผ่ย์แพร่	 ให้้ผู้่มีสำ่วนัเกี�ย์วข้องทัั�งภาคำรัฐ	 ภาคำเอกชนั	 สำถ์าบันัการศ่กษา	 ตลัอดจนัเกษตรกร	 
ได้นัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	โดย์ในัปี็	2564	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรผ่ลังานัวิจัย์ทีั�สำำาคัำญ่	ดังนีั�
 
1.1  การศึกษาโซ้ำ่อุปทานัข�าวเจ�า

	 ข้าวเจ้า	 เป็็นัชนิัดข้าวทีั�ไทัย์สำามารถ์ผ่ลิัตได้มากทีั�สุำด	 แลัะเกี�ย์วข้องกับเกษตรกรมากกว่า	 
5.18	ล้ัานัคำรัวเรือนั	โดย์ในัช่วง	5	ปี็ทีั�ผ่่านัมา	(พ.ศ.	2559	–	2563)	ไทัย์ผ่ลิัตข้าวเจ้าได้สูำงถ่์งร้อย์ลัะ	47.61	 
ของผ่ลัผ่ลิัตข้าวทัั�งห้มด	 (สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ปี็	 2563)	 แลัะสำามารถ์ส่ำงออกข้าวสำารเจ้า	 
(ข้าวขาว)	 สูำงถ่์งร้อย์ลัะ	 49.19	 ของป็ริมาณการส่ำงออกข้าวสำารทัั�งห้มด	 มีมูลัค่ำาการส่ำงออกคิำดเป็็นั
ร้อย์ลัะ	 39.55	 ของมูลัค่ำาการส่ำงออกข้าวสำารทัั�งห้มด	 อย์่างไรก็ตามการผ่ลิัตข้าวของไทัย์ส่ำวนัให้ญ่่ 
ย์ังต้องพ่�งพาสำภาพภูมิอากาศเป็็นัสำำาคัำญ่	ป็ระกอบกับพฤติกรรมการบริโภคำของผู้่บริโภคำทีั�เป็ลีั�ย์นัแป็ลังไป็	 
ส่ำงผ่ลัทัำาให้้ราคำาข้าวเจ้าในัช่วงทีั�ผ่่านัมาขาดเสำถ์ีย์รภาพ	 เกษตรกรป็ระสำบสำภาวะการขาดทัุนัอย์ู่บ่อย์คำรั�ง	 
โดย์เฉพาะในัช่วงทีั�ผ่ลัผ่ลิัตออกสู่ำตลัาดมาก	 ป็ระกอบกับเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่ย์ังขาดอำานัาจในัการต่อรอง 
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ทัางดา้นัราคำา	ดงันัั�นัเพื�อให้้การบรหิ้ารจดัการสำนิัค้ำาข้าวเจ้ามีป็ระสิำทัธิภาพแลัะมคีำวามย์ั�งยื์นัต่อไป็ในัอนัาคำต	 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 จ่งทัำาการศ่กษาโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาข้าวเจ้า	 โดย์เริ�มตั�งแต่การศ่กษาโคำรงสำร้าง 
โซ่อุป็ทัานัข้าวเจ้า	 ต้นัทุันัการผ่ลิัตแลัะผ่ลัตอบแทันัของเกษตรกรไป็จนัถ่์งส่ำวนัเห้ลืั�อมการตลัาด	 แลัะต้นัทุันั
โลัจิสำติกส์ำตลัอดโซ่อุป็ทัานัข้าวเจ้าโดย์ดำาเนิันัการสำำารวจข้อมูลัด้านัการผ่ลิัตแลัะการตลัาดข้าวเจ้า	 ปี็เพาะป็ลูัก	 
2563/64	จากเกษตรกร	 ท่ัาข้าว	 โรงสีำ	 ผู้่ค้ำาส่ำงห้รือค่ำาป็ลีัก	ห้ย์ง	แลัะผู้่ส่ำงออกข้าว	 ในัพื�นัทีั�	 10	 จังห้วัด	 
ได้แก่	นัคำรสำวรรค์ำ	พิษณุโลัก	พิจิตร	กำาแพงเพชร	สุำพรรณบุรี	สุำโขทััย์	พระนัคำรศรีอยุ์ธย์า	เพชรบูรณ์	ชัย์นัาทั	 
แลัะกรุงเทัพฯ	
	 จากการศ่กษา	พบว่า	เกษตรกรผู้่ป็ลูักข้าวเจ้า	มีต้นัทุันัรวมต่อไร่	4,917.89	บาทั	ได้รับผ่ลัตอบแทันั 
เฉลีั�ย์ไร่ลัะ	 5,586.91	 บาทั	 ส่ำงผ่ลัให้้เกษตรกรมีกำาไรเฉลีั�ย์ไร่ลัะ	 669.02	 บาทั	 โดย์ห้ลัังจากเก็บเกี�ย์ว 
ผ่ลัผ่ลิัตแลัว้	เกษตรกรสำว่นัให้ญ่่ร้อย์ลัะ	61.71	นัำาผ่ลัผ่ลัติไป็จำาห้น่ัาย์ให้้กับโรงสำโีดย์ตรง	แลัะผ่ลัผ่ลัติส่ำวนัทีั� 
เห้ลืัอร้อย์ลัะ	38.29	จะจำาห้น่ัาย์ผ่่านัท่ัาข้าวแลัะพอ่ค้ำารวบรวม	สำำาห้รับการวเิคำราะห์้ส่ำวนัเห้ลืั�อมการตลัาด	 
พบว่า	 ในักรณีจำาห้น่ัาย์ข้าวเจ้าภาย์ในัป็ระเทัศจะมีมูลัค่ำาส่ำวนัเห้ลืั�อมการตลัาดรวม	 3,279.25	 บาทั 
ต่อตันัข้าวเป็ลืัอก	 แลัะ	 ในักรณีจำาห้น่ัาย์ข้าวเจ้าเพื�อการส่ำงออกจะมีมูลัค่ำาส่ำวนัเห้ลืั�อมการตลัาด 
รวม	 3,125.25	 บาทัต่อตันัข้าวเป็ลืัอก	 ซ่�งจากทัั�งสำองกรณี	 พบว่า	 โซ่อุป็ทัานัในัส่ำวนัของโรงสีำ 
จะมีมูลัค่ำาส่ำวนัเห้ลืั�อมการตลัาดมากทีั�สุำด	 เนืั�องจากโรงสำีจะได้รับราย์ได้เพิ�มจากการจำาห้น่ัาย์ 
ผ่ลัพลัอย์ได้	 (รำาข้าว	แลัะแกลับ)	 ร่วมด้วย์	สำำาห้รับการวิเคำราะห์้ต้นัทุันัโลัจิสำติกส์ำ	พบว่า	 ต้นัทุันัด้านัการ 
กระจาย์สิำนัค้ำาแลัะการขนัส่ำงมีค่ำาใช้จ่าย์ทีั�สูำง	 โดย์เฉพาะการขนัส่ำงข้าวสำารจากโรงสีำไป็ย์ังโกดังสิำนัค้ำา 
ของผู้่ส่ำงออก	 ห้รือผู้่ค้ำาข้าวสำารทีั�อย์ู่ในัเขตกรุงเทัพฯแลัะป็ริมณฑ์ลั	 เนืั�องจากเป็็นัการขนัสำ่งโดย์ใช้ระบบ 
การขนัส่ำงทัางถ์นันัเป็็นัห้ลััก	นัอกจากนัั�นัจากการศ่กษาคำรั�งนีั�ย์งัพบวา่	เกษตรกรสำว่นัให้ญ่่มีต้นัทุันัการผ่ลิัต 
ข้าวเจ้าทีั�สูำง	โดย์เฉพาะต้นัทุันัในัส่ำวนัของค่ำาแรงงานัแลัะค่ำาปุ็�ย์	ป็ระกอบกับเกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่ย์งัไม่สำามารถ์ 
เข้าถ่์งเมล็ัดพันัธ์ุข้าวคุำณภาพดีได้	 ดังนัั�นั	 ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องคำวรส่ำงเสำริมให้้เกษตรกรรวมกลุ่ัมกันั 
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สั่วนัวิจัยเศรษฐกิจพืชไร�นัาแลัะธิัญพืช
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 7554

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

ทัำานัาแบบแป็ลังให้ญ่่	 เพื�อให้้เกษตรกรมีการใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตร่วมกันั	 แลัะมีอำานัาจการต่อรองมากข่�นั	 
รวมถ่์งคำวรมีการถ่์าย์ทัอดคำวามรู้เกี�ย์วกับการใช้เทัคำโนัโลัยี์การผ่ลิัตให้ม่ๆ	ทีั�ช่วย์เพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัต	 
คำวบคู่ำกบัการสำง่เสำรมิการใช้ปุ็�ย์เคำมใีนัสำดัสำว่นัทีั�เห้มาะสำมตามคำา่การวเิคำราะห้ดิ์นั	การเร่งพฒันัาพนััธ์ุข้าวเจ้า 
ทีั�ให้้ผ่ลัผ่ลิัตสูำงแลัะกระจาย์สู่ำชุมชนัอย์่างทัั�วถ่์ง	 สำำาห้รับในัส่ำวนัของด้านัการตลัาด	 ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง 
คำวรดำาเนิันัโคำรงการสำนัับสำนุันัสิำนัเชื�อแลัะห้รือชดเชย์ดอกเบี�ย์ให้้กับสำถ์าบันัเกษตรกรแลัะผู้่ป็ระกอบการ 
ค้ำาข้าวอย์่างต่อเนืั�อง	 เพื�อจะได้มีแห้ลั่งเงินัทุันัห้มุนัเวีย์นัในัการรองรับผ่ลัผ่ลัิตจากเกษตรกร	 โดย์เฉพาะ 
ในัช่วงทีั�ผ่ลัผ่ลิัตออกสู่ำตลัาดมาก	ซ่�งข้อเสำนัอแนัะจากงานัวิจัย์ดังกล่ัาว	ได้นัำาไป็ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการ 

พิจารณาของคำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะบริห้ารข้าว
แห่้งชาติ	 (นับข.)	 ทีั�มีอำานัาจห้นั้าทีั�ในัการกำาห้นัด 
กรอบนัโย์บาย์/มาตรการเกี�ย์วกับสิำนัค้ำาข้าว	 
รวมทัั�งห้น่ัวย์งานัทีั�มีภารกิจเกี�ย์วข้องสำามารถ์นัำา
ข้อคิำดเห็้นัแลัะข้อเสำนัอแนัะจากผ่ลัการศ่กษา 
ไป็ป็รับป็รุงกระบวนัการทัำางานัเพื�อให้้เกษตรกร 
ได้รับป็ระโย์ชน์ัสูำงสุำด
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1.2  การบริหารจัดการกลัุ�มเกษตรกรที�ผู้ลัิตปุ�ยอินัทรีย์

	 ปั็จจุบันัผู้่บริโภคำมีแนัวโน้ัมให้้คำวามสำนัใจต่อสุำขภาพ	คำวามป็ลัอดภัย์ด้านัอาห้าร	แลัะสิำ�งแวดล้ัอม 
เพิ�มข่�นั	 ดังนัั�นัผู้่ป็ระกอบการจ่งต้องใสำ่ใจการผ่ลัิตเพื�อให้้ได้มาตรฐานั	 โดย์เริ�มตั�งแต่การคำัดเลัือกวัตถ์ุดิบ 
แลัะปั็จจัย์การผ่ลิัต	เช่นั	ปุ็�ย์	เมล็ัดพันัธ์ุ	ดินั	นัำ�า	สำารกำาจัดวัชพืชแลัะศัตรูพืช	เคำรื�องมือแลัะอุป็กรณ์ต่างๆ	 
รวมถ่์งกระบวนัในัการผ่ลิัต	เพื�อให้้ได้สำนิัค้ำาทีั�ได้มาตรฐานั	มีคำวามป็ลัอดภัย์	แลัะมีคำณุภาพ	ตามคำวามต้องการ 
ของผู้่บริโภคำ	ในัขณะทีั�เกษตรกรส่ำวนัให้ญ่่ย์ังมุ่งเน้ันัการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรในัเชิงการพาณิชย์์	แลัะมีการใช้ 
ปุ็�ย์เคำมีแลัะสำารเคำมีในัอัตราสูำง	 ส่ำงผ่ลักระทับให้้เกิดปั็ญ่ห้าต่างๆ	 เช่นั	 ต้นัทุันัการผ่ลิัตสูำงข่�นั	 เกิดอันัตราย์ 
ต่อเกษตรกรผู้่ผ่ลิัต	แลัะมีสำารป็นัเป้็�อนัแลัะสิำ�งตกค้ำางในัสำภาพแวดล้ัอม	เป็็นัต้นั	ดังนัั�นัการผ่ลิัตตามแนัวทัาง 
เกษตรอินัทัรีย์์จ่งเป็็นัอีกทัางเลืัอกสำำาห้รับเกษตรกร	 เนืั�องจากใช้ห้ลัักการพ่�งพิงคำวามสำมดุลัตามธรรมชาติ	 
ทัำาให้้สิำนัค้ำามีคำวามป็ลัอดภัย์แลัะได้รับการตอบรับทีั�ดีจากผู้่บริโภคำทัั�งในัแลัะต่างป็ระเทัศ	อีกทัั�งยั์งสำามารถ์ 
เพิ�มป็ระสำิทัธิภาพการผ่ลัิตแลัะลัดต้นัทุันัการผ่ลัิต	 รวมทัั�งสำามารถ์สำร้างมูลัค่ำาเพิ�มแลัะย์กระดับราย์ได้ 
ให้้กับเกษตรกร	 ดังนัั�นั	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้เห็้นัถ่์งคำวามสำำาคัำญ่ในัป็ระเด็นัดังกลั่าว	 
จ่งทัำาการศ่กษาการบริห้ารจัดการกลุ่ัมเกษตรกรทีั�ผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์	 โดย์ใช้แนัวคิำดจากแบบจำาลัองธุรกิจ	 
(Business	Model	Canvas:	BMC)	เพื�อวิเคำราะห์้ปั็จจัย์ต่างๆ	9	ป็ระการ	ทีั�จะต้องดำาเนิันัการ	เพื�อให้้ธุรกิจ 
ป็ระสำบคำวามสำำาเร็จ	 โดย์สัำมภาษณ์ข้อมูลัเชิงล่ักจากสำถ์าบันัเกษตรกรทีั�ป็ระสำบคำวามสำำาเร็จในัการดำาเนิันั 
ธุรกิจผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์	ปี็	2563
		 จากการศ่กษา	พบว่า	แนัวทัางการพัฒนัาการดำาเนิันัธุรกิจการผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์ข์องสำถ์าบันัเกษตรกร	 
ตามส่ำวนัป็ระกอบของแบบจำาลัองธุรกิจ	BMC	ทัั�ง	9	ป็ระการ	สำามารถ์สำรุป็ดังนีั�	1) คฺุณคฺ�าของฺปุ�ยอินํทรีย์  
เป็็นัปุ็�ย์อินัทัรีย์์ทีั�มีคุำณภาพสูำง	 ช่วย์ลัดป็ริมาณการใช้ปุ็�ย์เคำมีแลัะป็รับสำภาพดินัให้้มีคำวามอุดมสำมบูรณ์ 
ทัำาให้้พืชมีการเจริญ่เติบโตแลัะให้้ผ่ลัผ่ลิัตเพิ�มข่�นั	อีกทัั�งช่วย์ให้้การกำาห้นัดราคำาขาย์ผ่ลัผ่ลิัตมีคำวามเห้มาะสำม 
มากข่�นั	2) กลุ�มลูกคฺ้าหลัก	ส่ำวนัให้ญ่่เป็็นัสำมาชกิของสำถ์าบนััเกษตรกร	แลัะลักูค้ำากลุ่ัมอื�นัๆ	บางส่ำวนั	ได้แก่	 
เกษตรกรทัั�วไป็	 เกษตรกรทีั�เข้าร่วมโคำรงการของภาคำรัฐ	 แลัะกลุ่ัมพ่อคำ้า	3) ช�องฺทางฺการเข้าถึิงฺลูกคฺ้า  
ลูักค้ำาส่ำวนัให้ญ่่มีการติดต่อสืำ�อสำารโดย์ตรง	 ผ่่านัป็ระธานักลุ่ัม/กรรมการ/สำมาชิก	 การป็ระชุม	 โทัรศัพท์ั	 
แลัะการบอกต่อ	 นัอกจากนีั�	 มีสำห้กรณ์ฯ	 บางกลุ่ัมใช้สืำ�อวิทัย์ุแลัะการจัดทัำาแผ่่นัพับเพื�อการเข้าถ่์งลูักคำ้า	 
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ส่ำวนักลุ่ัมเกษตรกรนัิย์มใช้ห้อกระจาย์ข่าวชุมชนั	 สำำาห้รับวิสำาห้กิจชุมชนับางกลุ่ัมมีการเข้าพบทีั�บ้านัของ
สำมาชิก	 แลัะการสืำ�อสำารแบบออนัไลันั์	 โดย์สำห้กรณ์ฯ	 ได้จัดตั�งกลุ่ัมไลัน์ัสำมาชิกโดย์บางกลุ่ัมมีการจัดทัำา	 
QR	 Code	 ส่ำวนัวิสำาห้กิจชุมชนัมีการเข้าถ่์งลูักค้ำาผ่่านักลุ่ัมไลัน์ัสำมาชิกแลัะเฟซบุ๊ก	 4) คฺวุามสัมพัฺนํธ์ิ 
กับลูกคฺ้า	 ส่ำวนัให้ญ่่มีการให้้คำำาแนัะนัำาผ่่านัทีั�ป็ระชุมกลุ่ัมฯ	 การจัดอบรมแลัะศ่กษาดูงานั	 รวมถ่์ง 
การสำอบถ์ามเพื�อร่วมกันัแก้ไขปั็ญ่ห้าการใช้ปุ็�ย์อินัทัรีย์์	5) กิจกรรมหลักที�จําเป็นํต�อการผู้ลิต	 ได้แก่	 
การคัำดเลืัอกวัตถุ์ดิบ	วิธีการผ่ลิัตทีั�ได้มาตรฐานั	การใช้เคำรื�องจักรกลั	เทัคำโนัโลัยี์แลัะแรงงานั	การตรวจสำอบ
คุำณภาพ	การสำร้างเคำรือข่าย์การกระจาย์ปุ็�ย์อินัทัรีย์	์การให้้บริการ	แลัะการพัฒนัาสูำตรการผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์	
6) การจัด้สรรทรัพฺยากรหลัก	ได้แก่	แรงงานั	เงินัทุันั	เคำรื�องจักรกลัแลัะแรงงานั	วัตถุ์ดิบ	องค์ำคำวามรู้เรื�อง
การผ่ลิัต	 ข้อกำาห้นัดแลัะมาตรฐานัต่างๆ	7) การสร้างฺคฺร่อข�ายหร่อหุ้นํส�วุนํหลัก	 ได้แก่	 กลุ่ัมผู้่จำาห้น่ัาย์ 
วัตถุ์ดิบ	 กลุ่ัมผู้่ใช้ปุ็�ย์อินัทัรีย์์	 กลุ่ัมผู้่ผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์	 แลัะห้น่ัวย์งานัราชการ	8) โคฺรงฺสร้างฺต้นํทุนํ	 ได้แก่	 
ค่ำาวัตถุ์ดิบ	ค่ำาจ้างแรงงานั	ค่ำาบริห้ารจัดการ	ค่ำาขนัส่ำงวัตถุ์ดิบ	แลัะค่ำาส่ำงเสำริมการขาย์	แลัะ	9) รูปแบบรายได้้  
การผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์ของสำถ์าบันัเกษตรกรมีราย์ได้จากการจำาห้น่ัาย์ปุ็�ย์อินัทัรีย์์เพีย์งอย่์างเดีย์ว	 ซ่�งมีคำวาม 
คุ้ำมค่ำาการลังทุันัแลัะมีผ่ลักำาไรจากการจำาห้น่ัาย์ปุ็�ย์อินัทัรีย์์
	 จากแบบจำาลัองธุรกิจ	BMC	ดังกลัา่วขา้งตน้ั	เพื�อให้้การดำาเนิันัธุรกิจการผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์ข์องสำถ์าบนัั 
เกษตรกรป็ระสำบคำวามสำำาเร็จ	 นัั�นั	 จะต้องให้้คำวามสำำาคัำญ่ในัเรื�องต่างๆ	 ดังนีั�	 1)	 กระบวนัการผ่ลิัตจะต้อง 
เป็็นัการผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์ทีั�มีคำุณภาพสูำงแลัะมีมาตรฐานัรับรอง	 2)	 ราคำาโดย์เป็รีย์บเทีัย์บไม่คำวรสูำงกว่า 
ปุ็�ย์ชนิัดอื�นั	3)	คำวรส่ำงเสำริมแลัะสำร้างแรงจูงใจเพื�อให้้เกษตรกรรุ่นัให้ม่เข้ามีส่ำวนัร่วม	4)	การพัฒนัาบรรจุภัณฑ์์ 
ปุ็�ย์อินัทัรีย์ใ์ห้้มีคำวามห้ลัากห้ลัาย์	เห้มาะสำมต่อการใช้งานั	5)	ส่ำงเสำริมการสำร้างเคำรือข่าย์ด้านัวัตถุ์ดิบเพื�อให้้ 
สำามารถ์ห้าซื�อได้ง่าย์	แลัะ	6)	ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องคำวรป็รับลัดขั�นัตอนัการข่�นัทัะเบีย์นัแลัะการจดทัะเบีย์นั 
การค้ำาปุ็�ย์อินัทัรีย์์ให้้สำามารถ์ดำาเนิันัการได้สำะดวกแลัะรวดเร็ว	 ซ่�งผ่ลัของการศ่กษาแลัะข้อเสำนัอแนัะจาก 
งานัวิจัย์ดังกล่ัาวได้นัำาไป็ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการพิจารณาในัการกำาห้นัดนัโย์บาย์	 ห้รือมาตรการต่างๆ	 
ของคำณะกรรมการพัฒนัาเกษตรอินัทัรีย์์	 แลัะคำณะกรรมการส่ำงเสำริมการใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตทีั�เห้มาะสำม 
เพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตของเกษตรกรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกร	 ซ่�งมีสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทัำาห้น้ัาทีั� 
เป็็นัฝ่าย์เลัขานุัการฯ

สั่วนัวิจัยเศรษฐกิจเทคโนัโลัยี 
ทรัพยากรการเกษตรแลัะสัิ�งแวดลั�อม
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 6580

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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1.3  การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสัินัใจปลั้กพืชของเกษตรกร 
 ภัายใต�การเปลัี�ยนัแปลังสัภัาพภั้มิอากาศ

	 การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศในัป็ระเทัศไทัย์ส่ำงผ่ลักระทับโดย์ตรงต่อผ่ลัผ่ลิัตทัางการเกษตร 
ทีั�พ่�งพาธรรมชาติ	 การสำร้างการป็รับตัวทีั�เท่ัาทัันัต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังภูมิอากาศด้วย์ระบบเกษตรกรรม 
ทีั�เท่ัาทัันัต่อภูมิอากาศ	 (Climate	 Smart	 Agriculture:	 CSA)	 จ่งเป็็นัแนัวทัางทีั�สำำาคัำญ่ในัการขับเคำลืั�อนั 
เพื�อลัดผ่ลักระทับ	แลัะสำรา้งคำวามมั�นัคำงทัางดา้นัอาห้าร	ซ่�งป็ระกอบไป็ดว้ย์	3	เสำาห้ลััก	ได้แก	่1)	เพิ�มผ่ลัติภาพ 
การผ่ลิัตแลัะราย์ได้เกษตรกรอย่์างย์ั�งย์ืนั	 2)	 เกษตรกรป็รับตัวรับมือกับคำวามเสีำ�ย์งจากการเป็ลีั�ย์นัแป็ลัง 
ภูมิอากาศแลัะมีคำวามสำามารถ์ทีั�จะฟ้�นัตัวจากผ่ลักระทับทีั�เกิดจากภาวะฝนัแล้ัง/นัำ�าท่ัวม	แลัะ	3)	การผ่ลิัต 
ทีั�ลัดก๊าซเรือนักระจก	 การสำนัับสำนุันัแลัะการสำร้างคำวามสำามารถ์ในัการป็รับตัวรับมือกับคำวามเสีำ�ย์ง 
จากการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังภูมิอากาศ	ถื์อเป็็นัภารกิจห้น่ั�งภาย์ใต้แผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังภูมิอากาศ 
ภาคำเกษตร	 พ.ศ.	 2560-2564	 โดย์การดำาเนิันังานัผ่่านัมาตรการของทัางภาคำรัฐทีั�มุ่งเน้ันัให้้เกษตรกร 
สำามารถ์วางแผ่นัการผ่ลิัตแลัะบริห้ารจัดการทัรัพย์ากรทีั�มีอย์ู่อย์่างจำากัดให้้สำอดคำล้ัองกับสำภาพพื�นัทีั� 
แลัะเตรีย์มพร้อมรับมือต่อผ่ลักระทับทีั�เกิดข่�นัอาทิั	การส่ำงเสำริมให้้เกษตรกรป็ลูักพืชทีั�ใช้นัำ�าน้ัอย์	แทันัการป็ลูัก 
ข้าวนัาป็รังเพื�อลัดผ่ลักระทับจากภาวะภัย์แล้ังห้รือฤดูกาลัทีั�นัำ�ามีจำากัด	
	 อย์า่งไรก็ตาม	จากขอ้เท็ัจจรงิพบวา่	เกษตรกรสำว่นัให้ญ่่ย์งัคำงตดัสิำนัใจป็ลูักข้าวนัาป็รังทีั�มีคำวามเสีำ�ย์ง 
ต่อคำวามเสีำย์ห้าย์มากกว่าเลืัอกป็ลูักพืชทีั�ใช้นัำ�าน้ัอย์ชนิัดอื�นั	จากปั็ญ่ห้าข้างต้นั	ทัำาให้้เกิดการตั�งคำำาถ์ามว่า 
เห้ตุใดเกษตรกรยั์งคำงตัดสิำนัใจเลืัอกป็ลูักข้าวนัาป็รังทัั�งทีั�มีคำวามเสีำ�ย์งสูำง	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรจ่ง 
ได้ทัำาการศ่กษาพฤติกรรมการตดัสิำนัใจเลืัอกป็ลูักพืชในัฤดูกาลัป็ลูักข้าวนัาป็รังของเกษตรกร	เพื�อให้้ทัราบ 
ถ่์งช่องทัางการรับรู้ข้อมูลัข่าวสำาร	 แลัะการป็รับตัวของเกษตรกรผู้่ป็ลัูกข้าวต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพ 
ภูมิอากาศ	แลัะทัราบถ่์งการศ่กษาอิทัธิพลัของข้อมูลัข่าวสำารต่อการตัดสิำนัใจป็ลูักพืชทัางเลืัอกของเกษตรกร 
ผู้่ป็ลูักขา้ว	ว่าเกษตรกรจะเลัอืกป็ลักูพชืชนัดิใดระห้วา่งขา้วนัาป็รงัแลัะพชืไร่ทีั�ใช้นัำ�าน้ัอย์	โดย์ได้เลัอืกศ่กษา 
จังห้วัดอุทััย์ธานีั	 เนืั�องจากเป็็นัพื�นัทีั�ทีั�มีคำวามเป็ราะบางสูำงด้านัพื�นัทีั�ภัย์แล้ังแลัะพื�นัทีั�นัำ�าท่ัวม	 รวมทัั�ง 
มีคำวามเป็ราะบางทัางด้านัเศรษฐกิจแลัะสัำงคำม	 ห้รือมีราย์ได้เฉลีั�ย์ต่อหั้วของป็ระชากรอย์ู่ในัระดับตำ�า	 
(ราย์งานัการศ่กษาของโคำรงการพัฒนัาแห่้งสำห้ป็ระชาชาติ	United	Nations	Development	Programme:UNDP,	2561)	 
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โดย์ได้เลืัอกเกษตรกรในัพื�นัทีั�อำาเภอทััพทัันัเป็็นักลุ่ัมตัวอย์่างในัการศ่กษา	 เนืั�องจากเป็็นัแห้ล่ัง
พื�นัทีั�ป็ลูักข้าว	 ป็ระกอบกับในัฤดูนัาป็รังมีป็ริมาณนัำ�าชลัป็ระทัานัจำากัด	 เกษตรกรต้องวางแผ่นั 
การป็ลูักพืชแลัะเลืัอกพืชทีั�จะป็ลูักให้้เห้มาะสำมกับป็ริมาณนัำ�า	
	 การศ่กษาวจัิย์ในัคำรั�งนีั�ใช้วิธีการวจัิย์เชิงทัดลัอง	(Experimental	Research)	ในัสำนัามทีั�ป็ระดษิฐข่์�นั	 
(Artefactual	 field	 experiment)	 โดย์ให้้เกษตรกรกลุ่ัมตัวอย์่างได้เล่ันัเกม	 เพื�อดูการตัดสิำนัใจเลืัอก 
ป็ลูักพืชระห้ว่างข้าวนัาป็รังแลัะถั์�วเขีย์ว	 ภาย์ใต้สำถ์านัการณ์ทีั�ได้รับข้อมูลัข่าวสำารทีั�แตกต่างกันั	 โดย์มี 
ชุดข้อมูลัข่าวสำารทีั�เกษตรกรตัวอย่์างได้รับ	2	ชุดข้อมูลั	คืำอ	1)	การพย์ากรณ์อากาศฤดูเพาะป็ลูักข้าวนัาป็รัง	 
แลัะ	 2)	 การย์กเลิักมาตรการชดเชย์คำวามเสีำย์ห้าย์จากภัย์แล้ังสำำาห้รับข้าวนัาป็รัง	 โดย์การทัดลัอง 
จะแบ่งเกษตรกรตัวอย์า่งออกเป็็นั	4	กลุ่ัม	ซ่�งแต่ลัะกลุ่ัมได้รับข้อมูลัทีั�แตกต่างกันั	ดังนีั�	
	 กลุ่ัมทีั�	1	เป็็นักลุ่ัมคำวบคุำม	เกษตรกรตัวอย์่างจะไม่ได้รับการให้้ข้อมูลัใด	ๆ	
	 กลุ่ัมทีั�	 2	 เกษตรกรตัวอย์่างได้รับข้อมูลัการพย์ากรณ์อากาศ	 (ป็ริมาณนัำ�าฝนัในัฤดูเพาะป็ลัูก)	 
แต่ไม่ให้้ข้อมูลัการย์กเลิักมาตรการชดเชย์คำวามเสีำย์ห้าย์จากภัย์แล้ัง
	 กลุ่ัมทีั�	 3	 เกษตรกรตัวอย่์างได้รับข้อมูลัการย์กเลิักมาตรการชดเชย์คำวามเสีำย์ห้าย์จากภัย์แล้ัง 
ข้าวนัาป็รัง	แต่ไม่ได้รับข้อมูลัการพย์ากรณ์อากาศ
	 กลุ่ัมทีั�	 4	 เกษตรกรตัวอย่์างได้รับข้อมูลัคำรบทัั�ง	 2	 ชุดข้อมูลั	 คืำอ	 ข้อมูลัการพย์ากรณ์อากาศ 
ร่วมกับข้อมูลัการย์กเลิักมาตรการชดเชย์คำวามเสีำย์ห้าย์จากภัย์แล้ังข้าวนัาป็รัง	
	 ผ่ลัการศ่กษา	 พบว่า	 เกษตรกรกลุ่ัมทีั�ได้รับข้อมูลัพย์ากรณ์อากาศในัฤดูเพาะป็ลูักข้าวนัาป็รัง	 
ห้รือ	 กลุ่ัมทีั�	 2	 แลัะ	 4	 มีคำวามโนั้มเอีย์งของการตัดสิำนัใจเลัือกป็ลัูกถั์�วเขีย์วมากกว่ากลุ่ัมทีั�ได้รับข้อมูลั 
การย์กเลิักมาตรการชดเชย์คำวามเสีำย์ห้าย์จากภัย์แล้ังข้าวนัาป็รัง	 แสำดงให้้เห็้นัว่า	 ห้ากเกษตรกรทัราบ 
ป็ริมาณนัำ�าก่อนัฤดูเพาะป็ลัูกจะทัำาให้้เกษตรกรสำามารถ์วางแผ่นัเลัือกป็ลัูกพืชตามชนัิดทีั�เห้มาะสำมกับ 
สำถ์านัการณ์นัำ�า	 อันัจะส่ำงผ่ลัให้้ลัดคำวามสูำญ่เสีำย์จากภาวะภัย์แล้ัง	 แลัะช่วย์ลัดการป็ล่ัอย์ก๊าซเรือนักระจก 
ทีั�เกิดจากป็ล่ัอย์ก๊าซมีเทันัในัช่วงของการขังนัำ�าในักระบวนัการป็ลูักข้าวอีกด้วย์	 ส่ำวนัการติดตามข่าวสำาร 
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ของเกษตรกรพบว่า	 เกษตรกรจะติดตามข่าวสำารด้านัการผ่ลิัตแลัะนัโย์บาย์ภาคำรัฐจากเจ้าห้น้ัาทีั�เกษตร 
เป็็นัห้ลััก	 ด้านัการตลัาดจะติดตามข้อมูลัจากในัชุมชนัแลัะเพื�อนับ้านั	 ข้อมูลัสำภาพภูมิอากาศเกษตรกร 
ติดตามจากโทัรทััศน์ั	เพราะสำะดวกแลัะเข้าถ่์งได้ง่าย์	
	 จากผ่ลัการศ่กษาทัำาให้้เห้็นัว่าอิทัธิพลัของข้อมูลัมีผ่ลัต่อการตัดสิำนัใจป็ลัูกพืชทัางเลัือก 
ของเกษตรกร	 ห้ากเกษตรกรทัราบข้อมูลัป็ริมาณนัำ�าฝนัก่อนัฤดูกาลัเพาะป็ลูักจะทัำาให้้เกษตรกร 
สำามารถ์วางแผ่นัเลัือกป็ลัูกพืชทีั�เห้มาะสำม	 อันัจะสำ่งผ่ลัให้้ลัดคำวามสำูญ่เสำีย์จากภาวะภัย์แล้ังได้	 
โดย์ช่องทัางในัการสืำ�อสำารกับเกษตรกรทีั�เห้มาะสำม	 ได้แก่	 โทัรทััศน์ั	 แอป็พลิัเคำชั�นั	 โซเชีย์ลัมีเดีย์ต่างๆ	 
รวมทัั�งข้อมูลัข่าวสำารในัชุมชนัทีั�ได้รับจากเจ้าห้น้ัาทีั�เกษตรของรัฐในัระดับพื�นัทีั�	 ซ่�งถื์อเป็็นัผู้่มีบทับาทั 
ในัการให้้ข้อมูลัข่าวสำารทีั�ถู์กต้องมีคำวามใกลั้ชิดกับเกษตรกร	 แลัะเกษตรกรสำามารถ์มีป็ฏิิสัำมพันัธ์ 
ด้วย์ได้ง่าย์

สั่วนัวิจัยเศรษฐกิจเทคโนัโลัยี 
ทรัพยากรการเกษตรแลัะสัิ�งแวดลั�อม
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 6580

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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1.4 การศึกษาต�นัทุนัผู้ลัตอบแทนัการเลัี�ยงแพะขุนั

	 แพะขุนัเป็็นัสัำตว์เศรษฐกิจทีั�เกษตรกรให้้คำวามสำนัใจ 
แลัะนิัย์มเลีั�ย์งเพิ�มมากข่�นัในัปั็จจุบันั	 เนืั�องจากดูแลัง่าย์	 
กินัอาห้ารได้ห้ลัากห้ลัาย์	มีต้นัทุันัค่ำาอาห้ารตำ�า	อีกทัั�งเป็็นัสัำตว์ 
ทีั�ทันัทัานัต่อทุักสำภาพแวดล้ัอม	 สำามารถ์ป็รับตัวเข้ากับ 
พื�นัทีั�ตา่ง	ๆ 	ได้เป็็นัอย์า่งดี	เจริญ่เติบโตแลัะขย์าย์พันัธ์ุได้รวดเร็ว	 
การเลีั�ย์งแพะขุนัใช้ระย์ะเวลัาเพีย์ง	 5	 -	 6	 เดือนัต่อรุ่นั	 
ห้รือสำามารถ์เลีั�ย์งได้ปี็ลัะ	2	รุ่นั	นัอกจากนัั�นัการเลีั�ย์งแพะขุนั 
ย์ังมีช่องทัางในัการจำาห้น่ัาย์ได้ห้ลัาย์รูป็แบบ	 เช่นั	 การเลีั�ย์ง 
พ่อแม่พันัธ์ุเพื�อจำาห้น่ัาย์ลูักพันัธ์ุ	ห้รือจำาห้น่ัาย์เป็็นัพ่อแม่พันัธ์ุ	 
การเลีั�ย์งแพะทีั�ห้ย์า่นัมแล้ัวเพื�อขาย์ให้้เกษตรกรทีั�เลีั�ย์งแพะขุนั	 
การจำาห้น่ัาย์แพะขนุัมีชีวิต	รวมถ่์งการจำาห้น่ัาย์เนืั�อแพะชำาแห้ลัะ	 
เป็็นัต้นั	นัอกจากนัั�นัคำวามต้องการเนืั�อแพะในัตลัาดต่างป็ระเทัศ 
เริ�มมีมากข่�นั	 โดย์เฉพาะป็ระเทัศเวีย์ดนัาม	 จีนั	แลัะมาเลัเซีย์	 
ดังนัั�นัเพื�อเป็็นัการลัดต้นัทุันัแลัะย์กระดับราย์ได้ให้้กับ
เกษตรกร	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 จ่งทัำาการศ่กษาต้นัทุันัผ่ลัตอบแทันัการเลีั�ย์งแพะขุนัในัพื�นัทีั�
จังห้วัดสุำราษฎีร์ธานีั	
	 จากการศ่กษา	พบวา่	เกษตรกรสำว่นัให้ญ่่นิัย์มเลีั�ย์งแพะขนุัแบบผ่สำมผ่สำานัระห้วา่งเลีั�ย์งแบบขงัคำอก 
แลัะเลีั�ย์งแบบป็ลัอ่ย์ในัสำวนั	(ย์างพารา	แลัะป็าลัม์นัำ�ามันั)	โดย์การผ่ลัติแพะมต้ีนัทุันัขุนัเฉลีั�ย์ตัวลัะ	3,858	บาทั	 
โดย์ต้นัทุันัทีั�สูำงทีั�สุำด	ได้แก่	ค่ำาพันัธ์ุเฉลีั�ย์ตัวลัะ	2,206	บาทั	รองลังมา	ได้แก่	ค่ำาอาห้ารเฉลีั�ย์ตัวลัะ	1,146	บาทั	 
ค่ำาแรงงานัเฉลีั�ย์ตัวลัะ	260	บาทั	ค่ำาย์าวัคำซีนัเฉลีั�ย์ตัวลัะ	60	บาทั	แลัะค่ำาใช้จ่าย์อื�นัๆ	เฉลีั�ย์ตัวลัะ	186	บาทั	 
ราย์ได้ทีั�เกษตรกรได้รับเฉลีั�ย์ตัวลัะ	 5,016	 บาทั/ตัว	 ห้รือกิโลักรัมลัะ	 145	 บาทั	 (นัำ�าห้นัักเฉลีั�ย์ตัวลัะ	 
34	กิโลักรัม)	ทัำาให้้เกษตรกรได้รับผ่ลัตอบแทันัสุำทัธิเฉลีั�ย์ตัวลัะ	1,158	บาทั	นัอกจากนีั�	พบว่า	เกษตรกร 
ทีั�เพิ�งเริ�มเลีั�ย์งส่ำวนัให้ญ่่ย์ังขาดคำวามรู้ในัการวางแผ่นัเรื�องป็ริมาณคำวามต้องการอาห้ารแพะต่อวันั	 
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รวมถ่์งโภชนัาการทีั�ได้รับจากวัตถุ์ดิบอาห้ารสัำตว์แต่ลัะชนิัดทีั�ห้าได้ 
ในัแต่ลัะพื�นัทีั�	 ซ่�งส่ำงผ่ลัต่อต้นัทุันัในัการเลีั�ย์งโดย์ตรง	 ดังนัั�นัเพื�อลัดต้นัทุันั 
ในัการแพะขุนั	 ภาคำรัฐแลัะห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 คำวรมีการส่ำงเสำริม 
แลัะให้้คำวามรู้ในัเรื�องของวัถ์ตุดิบอาห้ารสัำตว์ทีั�เห้มาะสำมสำำาห้รับการเลีั�ย์งแพะขุนั	 
รวมถ่์งการส่ำงเสำริมการนัำาพืชทีั�เห้ลืัอใช้ทัางการเกษตร	ห้รือพืชผ่ลัทีั�มีในั 
ท้ัองถิ์�นัมาใช้ผ่ลิัตอาห้ารสัำตว์เพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัต	รวมทัั�งเกษตรกร 
คำวรป็ฏิิบัติตามการบริห้ารจัดการฟาร์มแพะทีั�ดี	 เพื�อให้้ได้มาตรฐานั 
ฟาร์มป็ลัอดโรคำแลัะคุำณภาพแพะทีั�ดีตามทีั�ตลัาดต้องการ	นัอกจากนีั�	 
เกษตรกรคำวรรวมกลุ่ัมผ่ลิัตในัระบบแป็ลังให้ญ่่	โดย์การใช้เคำรื�องจักรกลั 
การเกษตรแลัะเทัคำโนัโลัยี์ร่วมกันั	 เพื�อเพิ�มอำานัาจต่อรองด้านั 

การจัดห้าปั็จจัย์การผ่ลิัตแลัะการจำาห้น่ัาย์	ทัั�งนีั�	คำวรให้้คำวามสำำาคัำญ่กับการจัดทัำาบัญ่ชีฟาร์ม	เพื�อให้้ทัราบ 
ต้นัทุันัการผ่ลิัตทีั�แท้ัจริง	 จะช่วย์ให้้สำามารถ์บริห้ารจัดการต้นัทุันัได้อย่์างถู์กต้อง	 แม้ว่าคำวามต้องการ 
แพะเนืั�อจะเพิ�มข่�นัอย์่างต่อเนืั�อง	 แต่คำวามต้องการทีั�เพิ�มข่�นันัั�นัมาจากคำวามต้องการบริโภคำของผู้่บริโภคำ 
ชาวตา่งชาต	ิดังนัั�นัเพื�อให้้ตลัาดเนืั�อแพะขย์าย์เติบโตเพิ�มข่�นั	ภาคำรฐั	ภาคำเอกชนั	แลัะเกษตรกร	คำวรรว่มกันั 
จัดกจิกรรมสำง่เสำรมิการตลัาด	โดย์เฉพาะการโฆษณา	ป็ระชาสำมัพนััธ์	การจดักจิกรรมเพื�อเป็็นัการเผ่ย์แพร่ 
ข้อมูลัข่าวสำาร	 สำร้างภาพลัักษณ์ทีั�ดีในัการบริโภคำเนืั�อแพะ	 กระตุ้นัให้้เกิดคำวามต้องการบริโภคำ 
ภาย์ในัป็ระเทัศมากข่�นั	 ซ่�งผ่ลัของการศ่กษาแลัะข้อเสำนัอแนัะจากงานัวิจัย์ดังกล่ัาว	 เกษตรกรแลัะ 
ผู้่มีส่ำวนัเกี�ย์วข้องสำามารถ์นัำาข้อมูลัไป็ใช้ป็ระกอบการตัดสิำนัใจในัการบริห้ารจัดการแลัะวางแผ่นัการผ่ลิัต	 
การตลัาดแพะขุนั	 รวมถ่์งการป็รับเป็ลีั�ย์นัรูป็แบบการผ่ลัิต	 เพื�อเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพ	 สำร้างคำวามเข้มแข็ง 
แลัะย์กระดับราย์ได้ให้้กับเกษตรกรอย์่างย์ั�งย์ืนั	ต่อไป็

สั่วนัวิจัยลัะประเมินัผู้ลั
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 8 จังหวัดสัุราษฎ์์ธิานัี
โทร. 0 7731 1373

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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2.  การแก�ปัญหาแลัะบริหารจัดการสัินัค�าเกษตร

	 การป็ระกอบอาชีพเกษตรกรรมย์ังคำงเผ่ชิญ่กับคำวามเสีำ�ย์งในัด้านัต่าง	ๆ	อย์ู่เสำมอ	ทัั�งจากภัย์พิบัติ 
ทัางธรรมชาติทีั�สำร้างคำวามเสำีย์ห้าย์แก่ผ่ลัผ่ลัิตทัางการเกษตร	 คำวามผ่ันัผ่วนัของราคำา	 คำวามไม่แนั่นัอนั 
ของตลัาด	รวมไป็ถ่์งวิกฤตเศรษฐกิจทีั�เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคำโคำวิด-19	ทีั�ส่ำงผ่ลักระทับต่อวิถี์ชีวิต 
แลัะคำวามเป็็นัอย์ู่ของเกษตรกร	 รัฐบาลัให้้คำวามสำำาคัำญ่ในัการแก้ไขปั็ญ่ห้าแลัะบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตร	 
โดย์ขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัในัรปู็คำณะกรรมการกำากับดูแลัสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่เป็็นัการเฉพาะ	(ราย์สิำนัค้ำา)	 
เพื�อวางนัโย์บาย์	เสำนัอมาตรการ	เพื�อแก้ไขปั็ญ่ห้าสิำนัค้ำาเกษตร	การเพิ�มศักย์ภาพการแข่งขันั	สำร้างมูลัค่ำาเพิ�ม 
แลัะย์กระดับราย์ได้ให้้กับเกษตรกร	ตลัอดจนัการสำร้างสำมดุลัด้านัอุป็สำงค์ำแลัะอุป็ทัานั	เพื�อรักษาเสำถี์ย์รภาพ 
ราคำาสิำนัค้ำาเกษตร	 ซ่�งมีการจัดป็ระชุมอย์่างต่อเนืั�องแลัะมีการบูรณาการร่วมกันัระห้ว่างห้น่ัวย์งานัต่าง	ๆ	 
ทัั�งภาย์ในัแลัะภาย์นัอกกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ซ่�งสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ได้ทัำาห้น้ัาทีั�เป็็นั 
ฝ่าย์เลัขานุัการคำณะกรรมการ/คำณะอนุักรรมการ	สิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	รวม	6	คำณะ	ได้แก่	1)	คำณะกรรมการ 
นัโย์บาย์ป็าล์ัมนัำ�ามันัแห่้งชาติ	(กนัป็.)	2)	คำณะกรรมการพืชนัำ�ามันัแลัะนัำ�ามันัพืช	(ถั์�วเห้ลืัองแลัะมะพร้าว)	 
3)	คำณะกรรมการนัโย์บาย์ย์างธรรมชาติ	(กนัย์.)	4)	คำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะพัฒนัาสัำบป็ะรดแห่้งชาติ	 
แลัะ	 5)	 คำณะอนุักรรมการจัดการการผ่ลิัตแลัะการตลัาดกระเทีัย์ม	 ห้อมแดง	 ห้อมหั้วให้ญ่่	 แลัะ	 
6)	 คำณะอนุักรรมการขับเคำลืั�อนันัโย์บาย์การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังภูมิอากาศด้านัการเกษตร	 โดย์ในัปี็	 2564	 
มีการดำาเนิันังานัเพื�อแก้ไขปั็ญ่ห้าแลัะบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่	ดังนีั�	

2.1  คณ์ะกรรมการพืชนัำ�ามันัแลัะนัำ�ามันัพืช

	 สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	ทัำาห้น้ัาทีั�เป็็นัฝ่าย์เลัขานุัการคำณะกรรมการพชืนัำ�ามันัแลัะนัำ�ามันัพืช	 
โดย์มี	นัาย์จุรินัทัร์	ลัักษณวิศิษฏ์ิ	รองนัาย์กรัฐมนัตรี	แลัะรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงพาณิชย์์	เป็็นัป็ระธานั	 
ซ่�งมีอำานัาจห้น้ัาทีั�เสำนัอนัโย์บาย์	แผ่นัการบริห้าร	การจัดการ	การพัฒนัาการผ่ลิัตแลัะการตลัาดพืชนัำ�ามันั 
แลัะนัำ�ามันัพืชต่อคำณะรัฐมนัตรี	รวมทัั�งกำาห้นัดห้ลัักเกณฑ์์	มาตรการ	แลัะเงื�อนัไขทีั�เอื�ออำานัวย์ต่อการผ่ลิัต	 
การจำาห้น่ัาย์	การแป็รรูป็	การนัำาเข้า	การส่ำงออก	การใช้ทัดแทันัพลัังงานั	รวมทัั�งการช่วย์เห้ลืัอเกษตรกร 
ทีั�เกี�ย์วข้องกับพืชนัำ�ามันัแลัะนัำ�ามันัพืช	
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	 โดย์ในัป็ี	 2564	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรในัฐานัะฝ่าย์เลัขานุัการฯ	 ได้มีการลังพื�นัทีั� 
ติดตามสำถ์านัการณ์มะพร้าว	แลัะเสำนัอมาตรการต่างๆ	เกี�ย์วกับสิำนัค้ำามะพร้าว	เพื�อสำร้างสำมดุลัให้้ผ่ลัผ่ลิัต
มะพร้าวเพีย์งพอต่อคำวามต้องการใช้	แลัะไม่กระทับกับราคำาทีั�เกษตรกรได้รับ	รวมทัั�งการสำร้างมูลัค่ำาเพิ�ม	
แลัะสำร้างคำวามเข้มแข็งให้้กับเกษตรกร	ให้้คำณะกรรมการพืชนัำ�ามันัฯ	คำวามเห็้นัชอบแล้ัว	ดังนีั�

 • การบริหารการนัำาเข�ามะพร�าวผู้ลัตามกรอบความตกลัง AFTA ปี 2564 

	 	 ในัช่วงทีั�	1	เดือนั	มกราคำม	-	กุมภาพันัธ์	แลัะ	ช่วงทีั�	2	เดือนั	กันัย์าย์นั	-	ธันัวาคำม	(รวม	6	เดือนั)	 
โดย์ใช้ผ่ลัรับซื�อผ่ลัผ่ลัติมะพรา้วในัป็ระเทัศมาพจิารณาจดัสำรรป็รมิาณนัำาเข้าให้้แก่ผู้่มีสิำทัธินัำาเข้าฯ	ในัอัตราทีั�กำาห้นัด	

 • มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภัายใต� 
  ความตกลังเกษตรขององค์การการค�าโลัก (WTO) แลัะความตกลัง 
  การค�าสัินัค�าของอาเซ้ำียนั (AFTA) สัำาหรับสัินัค�ามะพร�าว ปี 2564 

	 	 มะพร้าวผ่ลัทีั�นัำาเข้าเกินัป็ริมาณ	 Trigger	 Volume	 311,235	 ตันั	 โดย์ให้้กรมศุลักากร 
จัดเก็บอากรในัอตัรารอ้ย์ลัะ	72	ดังนีั�	ห้ากเป็็นัการนัำาเข้าภาย์ใต้คำวามตกลัง	WTO	นัอกโคำวตา	จะข่�นัอากร
จากร้อย์ลัะ	54	เป็็นัร้อย์ลัะ	72	แลัะภาย์ใต้คำวามตกลัง	AFTA	จะข่�นัอากรจากร้อย์ลัะ	0	เป็็นัร้อย์ลัะ	72
	 	 ซ่�งจากการบริหารการนํําเข้ามะพฺร้าวุผู้ลตามกรอบคฺวุามตกลงฺ AFTA ปี 2564 ช่วงทีั�	 2	 
(เดือนักันัย์าย์นั	 -	 ธันัวาคำม	 2564)	 จัดสำรรป็ริมาณนัำาเข้าให้้แก่ผู้่มีสิำทัธินัำาเข้าในัอัตรา	 1	 :	 2.5	 
(นัำาเข้า	1	ส่ำวนั	ต่อการรับซื�อมะพร้าวผ่ลัในัป็ระเทัศ	2.5	ส่ำวนั)	ทําให้ผูู้้ประกอบการแปรรูปมะพฺร้าวุมีการ 
รับซ่ื้�อผู้ลผู้ลิตภูายในํประเทศเพิฺ�มขึ�นํ ส�งฺผู้ลให้มีปริมาณการนํําเข้าลด้ลงฺ โด้ยในํปี 2564 (1 ม.คฺ. –  
7 ธิ.คฺ. 64) มีปริมาณการนํําเข้ามะพฺร้าวุผู้ลเพฺียงฺ 174,577.01 ตันํ ซึื้�งฺน้ํอยกวุ�าปริมาณ Trigger 
Volume ที�กําหนํด้ไวุ้ (311,235 ตันํ) ทําให้ในํปี 2564 ไม�ต้องฺมีการประกาศใช้มาตรการปกป้องฺ
พิฺเศษ (SSG) สําหรับสําหรับสินํคฺ้ามะพฺร้าวุ และราคฺามะพฺร้าวุมีแนํวุโน้ํมปรับตัวุสูงฺขึ�นํ อย�างฺต�อเน่ํ�องฺ
	 นัอกจากนีั�	สำำาห้รับการบริห้ารการนัำาเข้ามะพร้าวผ่ลัตามกรอบคำวามตกลัง	AFTA	ปี็	2565	ในัช่วงทีั�	1 
(ม.คำ.	–	ก.พ.	65)	คำณะกรรมการพืชนัำ�ามันัฯ	มีมติเห็้นัชอบให้้ใช้ผ่ลัการรับซื�อผ่ลัผ่ลิัตมะพร้าวในัป็ระเทัศ 
ของผู้่ป็ระกอบการฯ	 ในัช่วงวันัทีั�	 7	 สิำงห้าคำม	 -	 9	 ธันัวาคำม	 2564	 มาพิจารณาจัดสำรรป็ริมาณ 

นัำาเข้าให้้แก่ผู้่มีสิำทัธินัำาเข้าในัอัตรา	1	:	2.5	จำานัวนั	 
16	 ราย์	 ป็ริมาณจัดสำรรนัำาเข้ารวม	 64,515	 ตันั	 
ตามสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ในัฐานัะ 
ฝ่าย์เลัขาฯ	เสำนัอ

สั่วนัวิจัยเศรษฐกิจพืชนัำ�ามันัแลัะพืชตระก้ลัถึั�ว
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 0611
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2.2  คณ์ะกรรมการนัโยบายแลัะพัฒนัาสัับปะรดแห�งชาติ

	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ทัำาห้น้ัาทีั�เป็็นัฝ่าย์เลัขานุัการคำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะพัฒนัา 
สัำบป็ะรดแห่้งชาติ	โดย์มี	นัาย์จุรินัทัร์	ลัักษณวิศิษฏ์ิ	รองนัาย์กรัฐมนัตรี	แลัะรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงพาณิชย์์	 
เป็็นัป็ระธานั	ซ่�งมีอำานัาจห้น้ัาทีั�	กำาห้นัดนัโย์บาย์	กำากับดูแลั	ติดตามการดำาเนิันัการ	เพื�อสำร้างคำวามย์ั�งย์ืนั 
แก่อุตสำาห้กรรมสัำบป็ะรดไทัย์ทัั�งระบบ	ซ่�งในัปี็	2564	คำณะกรรมการฯ	มีการดำาเนิันัการ	ดังนีั�

 • เหน็ัชอบแผู้นัปฏิบัิตกิารด�านัสับัปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ที�ครอบคลุัม 3 ด�านั 

	 	 ได้แก่	 1)	 เพิ�มป็ระสำิทัธิภาพแลัะบริห้ารจัดการผ่ลิัต	 (ห้น่ัวย์งานัห้ลััก	 กระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์)	 2)	 เพิ�มศักย์ภาพอุตสำาห้กรรมแป็รรูป็	 (ห้น่ัวย์งานัห้ลััก	 กระทัรวงอุตสำาห้กรรม)	 
3)	 เพิ�มศักย์ภาพการตลัาดแลัะการส่ำงออก	 (ห้น่ัวย์งานัห้ลััก	 กระทัรวงพาณิชย์์)	 โดย์การขับเคำลืั�อนัแผ่นั 
ดังกลั่าว	 ให้้ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องนัำาห้ลัักการเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจห้มุนัเวีย์นั	 เศรษฐกิจสีำเขีย์ว	 
(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG)	มาเป็็นัแนัวทัางในัการดำาเนิันัการ	รวมทัั�งเพิ�มมูลัค่ำาจากทุักส่ำวนั 
ของสัำบป็ะรดแลัะสิำ�งเห้ลืัอใช้	 ไป็ดำาเนิันัการให้้เป็็นัรูป็ธรรมแลัะมีเป้็าห้มาย์ชี�วัดได้ชัดเจนั	 แลัะราย์งานั 
ผ่ลัการป็ฏิิบัติงานัให้้คำณะอนุักรรมการขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาสัำบป็ะรดทุักไตรมาสำ	 ทัั�งนีั�	 แผ่นัป็ฏิิบัติการฯ	 
ดังกล่ัาว	 ได้ผ่่านัการพิจารณาของสำำานัักงานัสำภาพัฒนัาการเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติ	 (สำศช.)	 แลัะ 
นัำาเข้าสู่ำระบบติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัแห่้งชาติ	(eMENSCR)	เรีย์บร้อย์แล้ัว

 • กำาหนัดแนัวทางการบริหารจัดการผู้ลัผู้ลัิตสัับปะรด 

  โดย์ใช้กลัไกคำณะกรรมการเพื�อแก้ไขปั็ญ่ห้าเกษตรกรอันัเนืั�องมาจากผ่ลัผ่ลิัตการเกษตร 
ระดับจังห้วัด	 (คำพจ.)	 แลัะคำณะทัำางานัด้านัการตลัาดระดับจังห้วัด	 (เซลัล์ัแมนัจังห้วัด)	 บริห้ารจัดการ 
สำอดคำลัอ้งกบันัโย์บาย์	“การตลัาดนัำาการผ่ลัติ”	โดย์บริห้ารการผ่ลัติ	(Supply	Side)	ให้้สำมดลุักับการตลัาด	 
(Demand	 Side)	 แบบเบ็ดเสำร็จภาย์ในัจังห้วัด	 เร่งแก้ปั็ญ่ห้าเชิงรุก	 ให้้เห็้นัผ่ลัสัำมฤทัธิ�แลัะเป็็นัรูป็ธรรม	 
แลัะราย์งานัให้้สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ในัฐานัะฝ่าย์เลัขานุัการทัราบทุักไตรมาสำ
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 • แนัวทางการทำาบันัทึกข�อตกลังซ้ำื�อสัับปะรดโรงงานั (MOU) 

	 	 จัดทัำาข่�นัระห้ว่างโรงงานัแป็รรูป็สัำบป็ะรดกับเกษตรกร	 โดย์สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ได้จัดป็ระชุมห้ารือโดย์มีผู้่แทันัโรงงานัแป็รรูป็สัำบป็ะรด	ผู้่แทันัเกษตรกร	แลัะห้น่ัวย์งานัภาคำรัฐ	ซ่�งทีั�ป็ระชุม 
เห็้นัด้วย์กับการทัำาบันัท่ักข้อตกลังฯ	 ในัเบื�องต้นัให้้ดำาเนิันัการกับเกษตรกรทีั�ข่�นัทัะเบีย์นัเกษตรกร 
แลัะมีคำวามพร้อมก่อนั	

 • บริหารจัดการสัับปะรดทั�งระบบ 

	 	 ผ่่านัคำณะอนุักรรมการขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาสัำบป็ะรด	โดย์มีป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
ป็ลััดกระทัรวงอุตสำาห้กรรม	 แลัะป็ลััดกระทัรวงพาณิชย์์	 เป็็นัป็ระธานัร่วม	 แลัะมีห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง 
ทัั�งภาคำรัฐ	ภาคำเกษตรกร	แลัะภาคำเอกชนั	เป็็นัอนุักรรมการ	โดย์มีสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	สำำานัักงานั
เศรษฐกิจอุตสำาห้กรรม	 แลัะกรมการค้ำาภาย์ในั	 เป็็นัเลัขานุัการร่วม	 ซ่�งได้มีการป็ระชุมแลัะให้้ห้น่ัวย์
งานัทีั�เกี�ย์วข้องห้ารือร่วมกับผู้่มีส่ำวนัเกี�ย์วข้องเพื�อห้าแนัวทัางการจัดทัำาแผ่นัพัฒนัาสัำบป็ะรดระย์ะต่อไป็	 
(ปี็	2566-2570)
	 โดย์ในัการขับเคำลืั�อนัแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัสัำบป็ะรด	ป็ระกอบกับแนัวทัางมาตรการทีั�กำาลัังดำาเนิันัการ	 
จะก่อให้้เกิดผ่ลัลััพธ์แลัะผ่ลัสัำมฤทัธิ�ต่อการพัฒนัาอุตสำาห้กรรมสัำบป็ะรดทัั�งระบบ	ให้้เกษตรกรมีคำวามมั�นัคำง
ทัางราย์ได้	อุตสำาห้กรรมมีคำวามย์ั�งย์ืนั	รักษาคำวามสำามารถ์ในัการแข่งขันัด้านัการส่ำงออกของไทัย์ต่อไป็

สั�วนัวิจัยเศรษฐกิจพืชสัวนั
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0 2579 0612
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3.  การดำาเนัินังานักองทุนัปรับโครงสัร�างการผู้ลัิต 
 ภัาคเกษตร เพื�อเพิ�มขีดความสัามารถึการแข�งขันั 
 ของประเทศ ประจำาปี 2564

	 กองทุันัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตร 
เพื�อเพิ�มขีดคำวามสำามารถ์การแข่งขันัของป็ระเทัศ	 
จัดตั�งข่�นัตั�งแต่ปี็	 พ.ศ.	 2547	 โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำ 
เพื�อช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรทีั�ได้รับผ่ลักระทับจาก 
การเปิ็ดเสำรีทัางการค้ำา	 ในัการป็รับโคำรงสำร้าง 
การผ่ลิัตภาคำเกษตร	 เพิ�มป็ระสำิทัธิภาพการผ่ลัิต	 
พัฒนัาคำุณภาพ	 การแป็รรูป็	 การสำร้างมูลัค่ำาเพิ�ม 
ของสิำนัค้ำาเกษตรแลัะอาห้าร	 แลัะการป็รับเป็ลีั�ย์นั 
จากการผ่ลิัตสิำนัค้ำาทีั�ไม่มีศักย์ภาพสู่ำสิำนัค้ำาทีั� มี 
ศักย์ภาพ	แลัะนัับตั�งแต่จัดตั�งกองทุันัฯ	จนัถ่์งปั็จจุบันั	กองทุันัฯ	ได้พัฒนัาป็ระสิำทัธิภาพการดำาเนิันังานัมา 
อย์่างต่อเนืั�องเพื�อให้้เกษตรกรได้รับป็ระโย์ชน์ัจากกองทุันัฯ	 มากทีั�สุำด	 โดย์กองทัุนัฯ	 ได้มีการจัดสำรรเงินั 
สำนัับสำนุันัเพื�อช่วย์เห้ลืัอเกษตรกรมาแล้ัวจำานัวนั	 33	 โคำรงการ	 รวมจำานัวนัเงินั	 1,167.66	 ล้ัานับาทั	 
ในั	 12	 สิำนัค้ำา	 ทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการเปิ็ดเสำรีทัางการค้ำา	 โดย์มีเกษตรกรทีั�ได้รับป็ระโย์ชน์ัจาก 
คำวามช่วย์เห้ลืัอแล้ัวป็ระมาณ	130,000	คำนั	
	 ในัปี็	 2564	 กองทุันัป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มขีดคำวามสำามารถ์การแข่งขันั 
ของป็ระเทัศ	มีผ่ลัการดำาเนิันังานัทีั�สำำาคัำญ่	ดังนีั�

3.1.  การจัดสัรรเงินักองทุนัฯ เพื�อช่วยเหลืัอเกษตรกร

		 กองทัุนัฯ	 ได้อนัุมัติโคำรงการทีั�ช่วย์เห้ลัือเพื�อเพิ�มป็ระสำิทัธิภาพการผ่ลัิต	 แลัะพัฒนัาคำุณภาพ 
สิำนัค้ำาเกษตรให้้ได้มาตรฐานั	 จำานัวนั	 2	 โคำรงการ	 จำาแนักเป็็นัสิำนัค้ำาโคำเนืั�อ	 1	 โคำรงการ	 แลัะสิำนัค้ำาข้าว	 
1	โคำรงการ	โดย์ได้ให้้เงินัสำนัับสำนุันัแก่เกษตรกรรวมทัั�งสิำ�นั	31,291,560	บาทั	มีราย์ลัะเอีย์ดดังนีั�	

 1) โครงการพัฒนัาศักยภัาพการผู้ลิัตแลัะการตลัาดโคเนืั�อสุัรินัทร์วากิว 
  ครบวงจรเพื�อเพิ�มขีดความสัามารถึการแข�งขันัให�เกษตรกร 

	 	 โดย์คำณะกรรมการบริห้ารกองทุันัฯ	มีมติเมื�อวันัทีั�	17	พฤษภาคำม	2564	สำนัับสำนุันัเงินั	จำานัวนั	 
21.88	ลัา้นับาทั	ให้้แก่	กรมป็ศสัุำตวด์ำาเนันิัการเพิ�มศักย์ภาพการผ่ลัติแลัะการตลัาดสำนิัค้ำาโคำเนืั�อของเกษตรกร 
ผู้่เลีั�ย์งโคำขนุัในัพื�นัทีั�จังห้วดัสำริุนัทัร	์ภาย์ใต้ชื�อ	“พันัธ์ุสุำรินัทัรว์ากวิ”	เป็็นัโคำลักูผ่สำมพนััธ์ุวากวิทีั�เป็็นัสำาย์พนััธ์ุ 
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จากป็ระเทัศญี่�ปุ่็นั	 ซ่�งเป็็นัโคำทีั�มีจุดเด่นัในัเรื�องของไขมันัแทัรกมาผ่สำมเข้ากับโคำพื�นัเมือง	 ระย์ะเวลัา
ดำาเนัินัการโคำรงการ	 10	 ปี็	 โดย์มีกลุ่ัมวิสำาห้กิจชุมชนัโคำขุนัสุำรินัทัร์โกเบคำรบวงจร	 ตำาบลัสำลัักได	 
อำาเภอเมือง	 จังห้วัดสุำรินัทัร์	 เป็็นัผู้่ดำาเนิันัโคำรงการ	 ทัั�งนีั�	 โคำรงการนีั�ได้เกิดข่�นัภาย์ใต้คำวามร่วมมือ
ระห้ว่างห้นั่วย์งานัภาคำรัฐแลัะภาคำเอกชนั	 ป็ระกอบด้วย์	 สำภาห้อการคำ้าแห้่งป็ระเทัศไทัย์	 ห้อการคำ้า 
จังห้วัดสุำรินัทัร์	 แลัะสำำานัักงานัป็ศุสัำตว์จังห้วัดสุำรินัทัร์	 ทีั�ร่วมผ่ลัักดันั	 ส่ำงเสำริม	 แลัะสำนัับสำนุันัด้านัการ 
ผ่ลิัตโคำขุนัผ่่านัคำอกกลัางของสำมาชิก	 จำานัวนั	 5	 แห่้ง	 ทัั�วจังห้วัดสุำรินัทัร์	 รวมถ่์งการจัดห้าตลัาดสำำาห้รับ 
การจำาห้น่ัาย์ผ่ลิัตภัณฑ์์โคำเนืั�อของโคำรงการผ่่านัการจัดทัำาบันัท่ักคำวามตกลังร่วมด้านัการตลัาด	 (MOU)	 
ระห้ว่างกับบริษัทัคู่ำค้ำาไว้แล้ัว	จำานัวนั	2	ฉบับ	เพื�อเป็็นัการสำร้างคำวามมั�นัใจให้้แก่เกษตรกรว่า	มีตลัาดรองรับ 
ผ่ลัผ่ลิัตอย์่างแน่ันัอนั
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 2) โครงการผู้ลัิตเมลั็ดพันัธิุ์ข�าวคุณ์ภัาพดีเพื�อเพิ�มขีดความสัามารถึ 
  ในัการแข�งขันัของกลัุ�มเกษตรกรทำานัาเศรษฐกจิพอเพียงตำาบลักุดนัำ�าใสั 

	 	 โดย์คำณะกรรมการบริห้ารกองทัุนัฯ	 มีมติเมื�อวันัทีั�	 1	 กรกฎีาคำม	 2564	 อนุัมัติเงินักองทัุนัฯ	 
จำานัวนั	9.40	ล้ัานับาทั	ให้้กรมส่ำงเสำริมสำห้กรณ์ดำาเนิันัการส่ำงเสำริมให้้กลุ่ัมเกษตรกรทัำานัาเศรษฐกิจพอเพีย์ง 
ตำาบลักุดนัำ�าใสำ	 อำาเภอนัำ�าพอง	 จังห้วัดขอนัแก่นั	 ผ่ลิัตแลัะป็ลูักข้าวโดย์ใช้เมล็ัดพันัธ์ุข้าวคุำณภาพดี	 
จำานัวนั	2	พันัธ์ุ	ได้แก่	พันัธ์ุ	กข.6	แลัะพันัธ์ุห้อมมะลิั	105	ผ่่านัการจัดซื�อวัสำดุอุป็กรณ์	เคำรื�องมือเคำรื�องจักร	 
สำำาห้รับการคัำดเมล็ัดพันัธ์ุข้าว	แลัะการแป็รรูป็เป็็นัข้าวสำารบรรจุถุ์ง	พร้อมทัั�งป็รับเป็ลีั�ย์นัมาทัำานัาป็ลูักข้าว 
มาตรฐานั	GAP	เพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตลังร้อย์ลัะ	20	งดการใช้ปุ็�ย์เคำมี	วัตถุ์มีพิษ	เป็ลีั�ย์นัมาใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัต 
อินัทัรีย์์	 เป็็นัผ่ลัให้้สำามารถ์ลัดต้นัทุันัการผ่ลิัตได้ทัั�งระบบ	 เพื�อให้้เกษตรกรสำมาชิกขาย์ข้าวได้ราคำาสูำง	 
คุำณภาพดี	 แลัะได้ผ่ลัผ่ลิัตข้าวเพิ�มข่�นั	 นัอกจากนีั�	 โรงสีำข้าวของกลุ่ัมเกษตรกรฯ	 ทีั�ได้รับมาตรฐานั	GMP	 
ระย์ะเวลัาดำาเนิันัโคำรงการ	 8	 ปี็	 โดย์โคำรงการนีั�ย์ังได้รับคำวามร่วมมือจากห้น่ัวย์งานัต่างๆ	 ทีั�เกี�ย์วข้อง	 
อาทิั	กรมการข้าว	ศูนัย์์เมล็ัดพันัธ์ุข้าว	แลัะศูนัย์์ข้าวชุมชนั	จังห้วัดขอนัแก่นั	
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3.2. การลังนัามบันัทึกข�อตกลังความร�วมมือ MOU เร่�อง การสัร�าง 
 ความร�วมมือในัการแก� ไขปัญหาแลัะพัฒนัาขีดความสัามารถึ 
 ในัการแข�งขันัให�เกษตรกรที� ได�รับผู้ลักระทบจากการเปิดเสัรีทาง 
 การค�าให�มีศักยภัาพในัการแข�งขันัเพิ�มข้�นัร�วมกันั 

	 เมื�อวันัทีั�	 29	 กันัย์าย์นั	 2564	 ระห้ว่างกองทุันั 
ป็รับโคำรงสำร้างการผ่ลิัตภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มขีดคำวามสำามารถ์ 
การแข่งขันัของป็ระเทัศ	แลัะห้น่ัวย์งานัต่างๆ	จำานัวนั	9	ห้น่ัวย์งานั	 
ป็ระกอบด้วย์	กรมป็ศุสัำตว์	กรมส่ำงเสำริมสำห้กรณ์	องค์ำการส่ำงเสำริม 
กิจการโคำนัมแห้่งป็ระเทัศไทัย์	 สำภาเกษตรกรแห้่งชาติ	 
สำภาห้อการค้ำาแห่้งป็ระเทัศไทัย์	สำภาอตุสำาห้กรรมแห้ง่ป็ระเทัศไทัย์	 
ธนัาคำารเพื�อการส่ำงออกแลัะนัำาเข้าแห่้งป็ระเทัศไทัย์	 สำห้กรณ์ 
โคำเนืั�อกำาแพงแสำนั	จำากัด	แลัะ	บริษัทั	พรีเมี�ย์ม	บีฟ	จำากัด	
	 โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อสำร้างคำวามร่วมมือในัการแก้ไข 
ปั็ญ่ห้าแลัะพัฒนัาขีดคำวามสำามารถ์ในัการแข่งขันัให้้เกษตรกร 
ทีั�ได้รับผ่ลักระทับโดย์ตรงห้รือโดย์อ้อมจากการเป็ิดเสำรี 
ทัางการค้ำาในัทุักๆ	กรอบการค้ำาเสำรี	(Free	Trade	Area	:	FTA)	 
เพื�อให้้เกษตรกรมีศักย์ภาพในัการแข่งขันัเพิ�มข่�นั	 โดย์อาศัย์ 
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สั่วนับริหารกองทุนัภัาคการเกษตร 
สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2561 4727

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

อำานัาจห้น้ัาทีั�	 บทับาทั	คำวามรู้	 แลัะคำวามเชี�ย์วชาญ่ของทุักห้น่ัวย์งานัในัการส่ำงเสำริม	 สำนัับสำนุันั	แลัะพัฒนัาการ
ดำาเนัินังานัในักิจกรรมห้รือโคำรงการต่าง	 ๆ	 โดย์คำวามร่วมมือในัการแลักเป็ลีั�ย์นัข้อมูลัทีั�เป็็นัป็ระโย์ชน์ั 
ตลัอดจนัคำวามรู้ทัางวิชาการระห้ว่างกันั	สำนัับสำนุันัการจัดฝึกอบรม	ถ่์าย์ทัอดคำวามรู้แลัะเทัคำโนัโลัย์ีต่าง	ๆ	 
ให้้แก่เกษตรกร	 ผู้่ป็ระกอบการ	 บุคำลัากรภาคำรัฐ	 ตลัอดจนัการเผ่ย์แพร่ข้อมูลัข่าวสำารต่าง	 ๆ	 เพื�อ
ป็ระชาสัำมพันัธ์ให้้ห้น่ัวย์งานั	 แลัะเกษตรกรได้รับทัราบเพื�อการป็รับตัวในัการพัฒนัาภาคำการเกษตร 
ให้้ย์ั�งย์ืนัต่อไป็
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ด�านัเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว�างประเทศ

 สำ�นัำกง�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร ม่ภ�รกิจรับผิดุชี้อบดุ้�นำเศูรษฐกิจ
ก�รเกษตรระห่ว่ิ�งปีระเทศู ในำก�รศึูกษ� วิิเค์ร�ะห์่ และจัดุทำ�ท่�ท่ก�รเจรจ�  
รวิมทั�งเป็ีนำผู้แทนำกระทรวิงเกษตรและสห่กรณ์์เข้ั�ร่วิมก�รปีระชุี้มในำเวิท่
ระห่ว่ิ�งปีระเทศูในำระดัุบต่�ง ๆ ท่�เก่�ย์วิข้ัองกับนำโย์บ�ย์ภ�ค์เกษตร ข้ัอตกลง
และเงื�อนำไขัดุ้�นำก�รค้์�สินำค์้�และก�รลงทุนำภ�ค์เกษตร ก�รเปีล่�ย์นำแปีลง 
สภ�พัภูมิภ�ค์อ�ก�ศูดุ้�นำก�รเกษตร ค์วิ�มมั�นำค์งท�งอ�ห่�ร และค์วิ�ม 
ร่วิมม่อท�งเศูรษฐกิจก�รเกษตรระห่วิ่�งปีระเทศูทั�งระดุับทวิิภ�ค่์ พัหุ่ภ�ค่์  
และองค์์ก�รระห่วิ่�งปีระเทศู โดุย์ในำปีี 2564 ม่ก�รดุำ�เนำินำง�นำดุ้�นำเศูรษฐกิจ
ก�รเกษตรระห่วิ่�งปีระเทศู ดุังนำ่�
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1.  ความร�วมมือระหว�างประเทศในัการศึกษาการปรับตัว 
 ของภัาคเกษตรต�อการเปลัี�ยนัแปลังสัภัาพภั้มิอากาศ

	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์แลัะธนัาคำารเพื�อพัฒนัาเอเชีย์	(Asian	Development	Bank:	ADB)	 
ได้ดำาเนิันัคำวามร่วมมือศ่กษาการป็รับตัวต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศในัภาคำเกษตร	เพื�อการฟ้�นัตัว 
แลัะคำวามย์ั�งย์ืนัในัพื�นัทีั�สูำง	(Climate	Change	Adaptation	in	Agriculture	for	Enhanced	Recovery	 
and	Sustainability	of	Highlands)	โดย์มีสำถ์าบันัเทัคำโนัโลัยี์แห่้งเอเชีย์	(Asian	Institute	of	Technology:AIT)	 
เป็็นัทีั�ป็ร่กษาในัการดำาเนัินังานั	 แลัะสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 โดย์กองเศรษฐกิจการเกษตร 
ระห้ว่างป็ระเทัศ	 เป็็นัห้น่ัวย์ป็ระสำานังานัห้ลัักร่วมกับสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทีั�	 2	 พื�นัทีั�เป้็าห้มาย์ 
จังห้วัดน่ัานั	ระย์ะเวลัาดำาเนิันังานั	3	ปี็	(พ.ศ.	2564	-	2566)	เพื�อส่ำงเสำริมให้้เกษตรกรป็ระย์ุกต์ใช้แนัวทัาง 
การเกษตรทีั�เทั่าทัันัต่อสำภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Smart	 Agriculture:	 CSA)	 สำำาห้รับเป็็นัแนัวทัาง 
การดำารงชีวิตทัางเลืัอกให้ม่ทีั�สำามารถ์ป็รับตัวต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ	 โดย์มุ่งเน้ันัการพัฒนัา 
ศักย์ภาพในัการป็ระเมินัคำวามเสีำ�ย์งของการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ	 แลัะสำาธิตแนัวทัาง	 CSA	 
ทีั�คำำาน่ังถ่์งคำวามเท่ัาเทีัย์มทัางเพศ	รวมถ่์งพัฒนัาคุำณภาพของผ่ลัผ่ลิัต	แลัะคำวามเชื�อมโย์งสู่ำตลัาด	ตลัอดจนั 
พัฒนัาศักย์ภาพของภาคำรัฐแลัะชุมชนัท้ัองถิ์�นัในัการรับมือกับการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ
	 คำวามร่วมมือดังกล่ัาวได้มีพิธีเปิ็ดเมื�อวันัทีั�	 13	 มกราคำม	 2564	 โดย์มีนัาย์เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั	 
รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	เป็็นัป็ระธานัในัพิธีเปิ็ด	พร้อมด้วย์ผู้่บริห้ารของกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	 แลัะผู้่ทัรงคุำณวุฒิทัั�งในัป็ระเทัศแลัะต่างป็ระเทัศ	 เข้าร่วม	 นัอกจากนีั�	 กระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์ได้แต่งตั�งคำณะกรรมการกำากับการดำาเนิันัการโคำรงการการป็รับตัวต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลัง 
สำภาพภูมิอากาศในัภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มการฟ้�นัตัวแลัะคำวามย์ั�งย์ืนัในัพื�นัทีั�สูำง	 เพื�อทัำาห้น้ัาทีั�เป็็นักลัไก 
ในัการกำากับดูแลัแลัะกำาห้นัดทิัศทัางในัการดำาเนิันัโคำรงการ	 โดย์มีป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ ์
เป็็นัป็ระธานั	 แลัะสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรเป็็นัเลัขานัุการ	 ซ่�งกองเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่าง 
ป็ระเทัศ	 ในัฐานัะฝ่าย์เลัขานัุการ	 ได้จัดการป็ระชุมคำณะกรรมการฯ	 เพื�อพิจารณาให้้คำวามเห้็นัชอบ 
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สั่วนันัโยบายระหว�างประเทศเพื�อความมั�นัคงทางอาหาร
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว�างประเทศ
โทร. 0 2579 5830, 0 2579 5832

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

ในัการจัดทัำาราย์งานัการศ่กษาขั�นัต้นั	 (Inception	 Report)	 แลัะแผ่นัการดำาเนิันังานัของโคำรงการ 
ตลัอดระย์ะเวลัาในัการดำาเนิันัการ
	 ในัปี็	พ.ศ.	2564	คำณะผู้่เชี�ย์วชาญ่จาก	AIT	ได้ลังพื�นัทีั�ในัตำาบลับัวให้ญ่่	อำาเภอนัาน้ัอย์	จังห้วัดน่ัานั	 
เพื�อศ่กษาข้อมูลัคำวามต้องการแลัะสำภาพคำวามเป็็นัไป็ของพื�นัทีั�จากผู้่มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำย์ในัท้ัองถิ์�นั	 
แลัะคัำดเลืัอกทีั�ตั�งจุดสำาธิตแนัวทัางการเกษตรทีั�เท่ัาทัันัต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศทีั�เห้มาะสำม
กับบริบทัของพื�นัทีั�
	 สำำาห้รับการดำาเนิันัการในัขั�นัตอนัต่อไป็	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ในัฐานัะห้น่ัวย์ป็ระสำานังานั 
ห้ลัักการดำาเนิันัคำวามร่วมมือ	จะได้กำากับติดตามการจัดทัำาแป็ลังสำาธิต	แลัะการเสำริมสำร้างขีดคำวามสำามารถ์ 
แลัะองคำ์คำวามรู้ให้้กับเจ้าห้นั้าทีั�แลัะเกษตรกรในัพื�นัทีั�	 เพื�อส่ำงเสำริมการทัำาการเกษตรทีั�เท่ัาทัันัสำภาพ 
ภูมิอากาศ	แลัะการผ่ลิัตทีั�ย์ั�งยื์นัทีั�คำรอบคำลุัมตั�งแต่การพัฒนัาการผ่ลิัตทีั�สำามารถ์ป็รับตัวต่อการเป็ลีั�ย์นัแป็ลัง 
สำภาพภูมิอากาศ	 โดย์คำำาน่ังถ่์งคุำณภาพของผ่ลัผ่ลัิต	 แลัะการรองรับของตลัาด	 ซ่�งผ่ลัทีั�คำาดว่าจะได้จาก 
โคำรงการคำวามร่วมมือนีั�	จะสำามารถ์นัำารูป็แบบการ
ทัำาการเกษตรทีั�เทั่าทัันัต่อสำภาพภูมิอากาศนัำาไป็
ขย์าย์แลัะป็ระย์ุกต์ใช้ในัพื�นัทีั�สูำงในัภูมิภาคำอื�นั	แลัะ
สำามารถ์ใช้เป็็นัต้นัแบบการดำาเนิันัการด้านัการ
เป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศให้้กับป็ระเทัศเพื�อนั
บ้านัได้อีกด้วย์
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2.  การขับเคลัื�อนัความมั�นัคงอาหารจากโลักสั้�ไทย

	 คำวามมั�นัคำงอาห้ารเป็็นัป็ระเด็นัสำำาคัำญ่ของโลัก	 ทีั�ส่ำงผ่ลักระทับต่อทุักป็ระเทัศทัั�วโลักรวมถ่์ง 
ป็ระเทัศไทัย์	 ซ่�งคำณะกรรมการคำวามมั�นัคำงอาห้ารโลัก	 (Committee	 on	World	 Food	 Security	 
ห้รือ	CFS)	ภาย์ใต้องค์ำการอาห้ารแลัะเกษตรแลัะสำห้ป็ระชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	 
of	 the	 United	 Nations:	 FAO)	 ได้เห็้นัถ่์งคำวามสำำาคัำญ่ของป็ระเด็นัดังกล่ัาว	 รวมถ่์งคำวามท้ัาทัาย์ 
ของสำถ์านัการณ์ปั็จจุบันัทีั�ส่ำงผ่ลักระทับ	เช่นั	การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ	การเพิ�มข่�นัของป็ระชากรโลัก	 
การเพิ�มข่�นัของเขตเมือง	 ทัำาให้้คำณะกรรมการคำวามมั�นัคำงอาห้ารโลัก	 ต้องมีการห้ารือร่วมกับผู้่มีส่ำวนัได้ 
ส่ำวนัเสีำย์ทุักภาคำส่ำวนั	ผู้่เชี�ย์วชาญ่ทัางเทัคำนิัคำทีั�เกี�ย์วข้องกับป็ระเด็นัคำวามมั�นัคำงอาห้ารโลักแลัะโภชนัาการ	 
อย์่างสำมำ�าเสำมอ	 เพื�อศ่กษา	 พัฒนัา	 แลัะรับรองข้อเสำนัอแนัะเชิงนัโย์บาย์แลัะแนัวทัางการดำาเนิันังานั 
เกี�ย์วกับป็ระเด็นัด้านัคำวามมั�นัคำงทัางอาห้าร	 ในัการป็ระชุมคำณะกรรมการคำวามมั�นัคำงอาห้ารโลัก	 
เป็็นัป็ระจำาปี็ของทุักปี็	ในัเดือนัตุลัาคำม	ณ	สำำานัักงานัให้ญ่่	FAO	กรุงโรม	ป็ระเทัศอิตาลีั
	 สำำาห้รับในัปี็	 2464	 มีการป็ระชุมคำณะกรรมการอาห้ารโลัก	 จำานัวนั	 3	 คำรั�ง	 ผ่่านัระบบ 
การป็ระชุมทัางไกลั	 โดย์กองเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ร่วมกับสำำานัักงานัทีั�ป็ร่กษาการเกษตรต่างป็ระเทัศ	ป็ระจำากรุงโรม	ป็ระเทัศอิตาลีั	เป็็นัผู้่แทันัป็ระเทัศไทัย์	 
เข้าร่วมการป็ระชุม	เพื�อพิจารณาหั้วข้อสำำาคัำญ่	ป็ระกอบด้วย์	1)	นัโย์บาย์แนัวทัางป็ฏิิบัติด้านัระบบอาห้าร 
แลัะโภชนัาการ	(the	CFS	Voluntary	guidelines	on	food	systems	and	nutrition:	VGFSyN)	ซ่�งจะ 
เป็็นัเอกสำารอ้างอิงในัการให้้แนัวทัางการดำาเนิันังานัด้านันัโย์บาย์	 การลังทุันั	 แลัะการจัดการทัางสำถ์าบันั 
ทีั�เห้มาะสำมแก่ภาคำรัฐ	 แลัะผู้่มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสำีย์อื�นัๆ	 เพื�อแก้ไขปั็ญ่ห้าภาวะทัุพโภชนัาการในัทัุกรูป็แบบ	 
แลัะจะเป็็นัแนัวทัางสำำาคัำญ่ทีั�จะมุ่งไป็สู่ำเป้็าห้มาย์การพัฒนัาทีั�ย์ั�งย์นืั	(Sustainable	Development	Goals:	 
SDGs)	 แลัะเป็็นัวาระสำำาคัำญ่ในัการป็ระชุม	 UN	 Food	 Systems	 Summit	 2021	 2)	 ข้อเสำนัอแนัะ 
เชิงนัโย์บาย์ว่าด้วย์แนัวทัางการเกษตรเชิงนิัเวศนั์แลัะนัวัตกรรมอื�นัทัางการเกษตร	 (Policy	 
Recommendations	 Agroecological	 and	Other	 Innovative	 Approaches)	 สำำาห้รับป็รับเป็ลีั�ย์นั 
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ระบบอาห้ารแลัะการเกษตรให้้มีคำวามย์ั�งย์ืนัเพื�อส่ำงเสำริมคำวามมั�นัคำงอาห้ารแลัะโภชนัาการ	 โดย์ทีั�ป็ระชุม 
มีมติเห็้นัชอบแลัะผู้่แทันัไทัย์ไดเ้น้ันัย์ำ�าถ่์งคำวามจำาเป็็นัเร่งด่วนัในัการป็รับเป็ลีั�ย์นัระบบอาห้ารไป็สู่ำคำวามย์ั�งย์นืั	
โดย์ตระห้นัักถ่์งศักย์ภาพของเทัคำโนัโลัย์แีลัะนัวัตกรรมในัการเพิ�มผ่ลัผ่ลิัตแลัะราย์ได้ของเกษตรกร	แลัะคำวาม
จำาเป็็นัในัการสำร้างเคำรื�องมือทีั�เป็็นันัวัตกรรมให้ม่ในัราคำาทีั�เข้าถ่์งได้	 โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งเกษตรกรราย์ย์่อย์	 
ผู้่ห้ญิ่ง	แลัะเย์าวชนั	แลัะ	3)	แนัวทัางทีั�จะนัำาแนัวทัางป็ฏิิบัติด้านัระบบอาห้ารแลัะโภชนัาการ	(VGFSyN)	
ทีั�แต่ลัะป็ระเทัศจะนัำาไป็ป็ระย์ุกต์ใช้อย์า่งเป็็นัรูป็ธรรม	
	 ในัขณะเดีย์วกันั	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ในัฐานัะห้นั่วย์งานักำากับดูการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	 
ได้ให้้คำวามสำำาคัำญ่กับคำวามมั�นัคำงด้านัอาห้าร	 โดย์ร่วมผ่ลัักดันัขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานัผ่่านักลัไกทัั�งในั 
ระดับชาติแลัะระดับกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	อาทิั	คำณะกรรมการขับเคำลืั�อนัด้านัคำวามมั�นัคำงอาห้าร 
ตลัอดห่้วงโซ่	ในัการจัดทัำาข้อเสำนัอแนัะเชิงนัโย์บาย์	แลัะการดำาเนิันัการทีั�เกี�ย์วข้องกับการขับเคำลืั�อนัด้านั 
คำวามมั�นัคำงอาห้ารตลัอดห้่วงโซ่	 เพื�อให้้บรรลัุเป้็าห้มาย์ตามกรอบย์ุทัธศาสำตร์การจัดการด้านัอาห้าร 
ของป็ระเทัศไทัย์	รวมถ่์งจัดทัำาแผ่นัแลัะผ่ลัักดันัการดำาเนิันังานัด้านัคำวามมั�นัคำงอาห้ารของกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	 ผ่่านัคำณะอนัุกรรมการจัดทัำาแผ่นัเพื�อการบริห้ารคำวามมั�นัคำงทัางด้านัอาห้าร	 โดย์มี 
แผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัคำวามมั�นัคำงทัางอาห้าร	ระย์ะทีั�	1	(พ.ศ.	2563	-	2565)	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
เป็็นัแผ่นัขับเคำลืั�อนัการดำาเนัินังานั	 แลัะในัช่วงป็ี	 2564	 ได้มีการย์กร่างแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการจัดการ 
ด้านัอาห้าร	 พ.ศ.	 2566	 -	 2570	 ทีั�มีย์ุทัธศาสำตร์ด้านัคำวามมั�นัคำงอาห้าร	 เป็็นั	 1	 ในัย์ุทัธศาสำตร์สำำาคัำญ่	 
ภาย์ใต้แผ่นัฯ	 เสำนัอคำณะกรรมการอาห้ารแห้่งชาติ	 เพื�อเป็็นักรอบแนัวทัางขับเคำลืั�อนัการดำาเนิันังานั 
ด้านัคำวามมั�นัคำงอาห้ารในัระย์ะต่อไป็	 ซ่�งมีกองเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเทัศ	 ทัำาห้นั้าทีั� 
ฝ่าย์เลัขานุัการ	ในัการติดตามการขับเคำลืั�อนัฯ
	 นัอกจากนีั�	ย์งัมีการจัดทัำาป็ฏิิทิันัผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรราย์เดือนัระดับจังห้วัดเพื�อการบริห้ารจัดการ 
คำวามมั�นัคำงอาห้ารแลัะโภชนัาการ	 (Provincial	 Crop	 Calendar)	 เพื�อใช้ป็ระโย์ชน์ัในัการวางแผ่นั 
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3.  ความตกลังการค�าเสัรีฉับับลั�าสัุดของไทย : RCEP  
 (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)

	 การจัดทัำาคำวามตกลังการค้ำาเสำรี	(Free	Trade	Agreement:	FTA)	ของไทัย์	มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อ 
รักษาตลัาดส่ำงออกเดิมแลัะขย์าย์ตลัาดส่ำงออกให้ม่	โดย์การลัดอุป็สำรรคำทัางการค้ำาระห้ว่างกันั	ทัั�งมาตรการ 
ด้านัภาษี	 มาตรการทีั�มิใช่ภาษี	 รวมไป็ถ่์งอุป็สำรรคำทัางการคำ้าอื�นั	 โดย์องค์ำป็ระกอบของคำณะเจรจาไทัย์	 
มีกระทัรวงพาณิชย์เ์ป็็นัหั้วห้น้ัาคำณะเจรจา	แลัะห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	อาทิั	กระทัรวงอุตสำาห้กรรม	กระทัรวง 
การคำลััง	 กระทัรวงการต่างป็ระเทัศ	 กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ร่วมเป็็นัคำณะเจรจา	 โดย์สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตรมีบทับาทัในัการจัดทัำาท่ัาทีัการเจรจาสิำนัค้ำาเกษตรแลัะร่วมอยู่์ในัคำณะเจรจาด้านัการค้ำา 
สิำนัค้ำา	 โดย์การสำนัับสำนุันัวิเคำราะห์้ข้อมูลัสิำนัค้ำาเกษตร	 ผ่ลักระทับเชิงบวกแลัะลับ	 เพื�อเสำนัอแนัะแนัวทัาง
รองรับ	 ป็ระกอบการให้้ข้อคำิดเห้็นัในัการจัดทัำาท่ัาทัีการเจรจา	 ซ่�งป็ัจจุบันั	 ไทัย์มีคำวามตกลังการคำ้าเสำรี	 

สั่วนัองค์กรแลัะยุทธิศาสัตร์ระหว�างประเทศ
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว�างประเทศ
โทร. 0 2579 5830, 0 2579 5832

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

เรื�องคำวามมั�นัคำงอาห้ารแลัะส่ำงเสำริมเศรษฐกิจในัชุมชนัแลัะท้ัองถิ์�นั	 โดย์ใช้กลัไกการขับเคำลืั�อนัของ 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ในัพื�นัทีั�กลัั�นักรองข้อมูลัป็ฏิิทิันัฯ	 แลัะนัำาข้อมูลัป็ฏิิทิันัไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	 
ด้วย์การนัำาข้อมูลัป็ริมาณผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตรทีั�ออกสู่ำตลัาดในัแต่ลัะช่วงเวลัาตลัอดปี็ป็ฏิิทิันั	ใช้เป็็นัข้อมูลั 
ป็ระกอบการจัดทัำาแผ่นัสำำารองอาห้ารระดับจังห้วัด	การวิเคำราะห์้แลัะป็ระเมินัผ่ลักระทับของสำถ์านัการณ์ 
ภัย์แล้ังทีั�อาจส่ำงต่อป็ริมาณผ่ลัผ่ลิัตในัพื�นัทีั�	แลัะวิเคำราะห์้คำวามเพีย์งพอของอาห้าร	เพื�อสำร้างคำวามเชื�อมั�นั 
ให้้กับป็ระชาชนัในัสำถ์านัการณ์ของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 (โคำวิด-19)	 ตลัอดจนัย์ังเป็็นัเคำรื�องมือ 
ทีั�ช่วย์พัฒนัาในัมิติต่างๆ	 ได้อย์่างห้ลัากห้ลัาย์	 รวมถ่์งเป็็นัการกระตุ้นัการใช้ทัรัพย์ากรการผ่ลัิต	 ให้้เกิด 
ป็ระสิำทัธิภาพสูำงสุำด	ทัั�งด้านับุคำลัากร	อุป็กรณ์	เคำรื�องมือแลัะวัสำดุ	งบป็ระมาณ	แลัะการบริห้ารจัดการ
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ทัั�งห้มด	 14	 ฉบับ	 กับ	 18	 คู่ำเจรจา	 โดย์คำวามตกลังหุ้้นัส่ำวนัทัางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคำ	 ห้รือ	 RCEP	 
เป็็นั	 FTA	 ฉบับล่ัาสำุดของไทัย์	 ทีั�ได้มีการลังนัามในัคำวามตกลัง	 เมื�อวันัทีั�	 15	 พฤศจิกาย์นั	 2563	 แลัะ 
มีผ่ลัใช้บังคัำบอย์่างเป็็นัทัางการ	 ในัวันัทีั�	 1	 มกราคำม	 2565	 ทัั�งนีั�การวิเคำราะห์้คำวามตกลังดังกลั่าว	 
มีราย์ลัะเอีย์ดสำรุป็ดังนีั�
	 คำวามตกลัง	 RCEP	 เป็็นั	 FTA	 ฉบับทีั�ให้ญ่่ทีั�สุำดในัโลัก	 เริ�มเจรจาอย่์างเป็็นัทัางการในัปี็	 2556	 
มีสำมาชิก	 15	 ป็ระเทัศ	 ได้แก่	 สำมาชิกอาเซีย์นั	 10	 ป็ระเทัศ	 (กัมพูชา	 บรูไนัดารุสำซาลัาม	 อินัโดนัีเซีย์	 
สำป็ป็.	ลัาว	มาเลัเซีย์	เมีย์นัมา	ฟิลิัป็ปิ็นัส์ำ	สิำงคำโป็ร์	เวีย์ดนัาม	แลัะไทัย์)	ออสำเตรเลีัย์	นิัวซีแลันัด์	จีนั	ญี่�ปุ่็นั	 
แลัะเกาห้ลีัใต้	 คำรอบคำลุัมป็ระชากรถ่์ง	 2,300	 ล้ัานัคำนั	 (30.2%	 ของป็ระชากรโลัก)	 มี	 GDP	 รวมมูลัค่ำา	 
28.5	ล้ัานัล้ัานัเห้รีย์ญ่สำห้รัฐ	(33.6%	ของ	GDP	โลัก)	แลัะมูลัค่ำาการค้ำารวม	10.7	ล้ัานัล้ัานัเห้รีย์ญ่สำห้รัฐ	 
(30.3%	ของมูลัค่ำาการค้ำาของโลัก)	ซ่�งผ่ลัการจัดทัำาคำวามตกลัง	RCEP	ช่วย์เพิฺ�มโอกาสในํการส�งฺออกสนิํคฺ้า 
ที�มีศักยภูาพฺของฺไทย โดย์จีนั	ญี่�ปุ่็นั	แลัะเกาห้ลีัใต้	ได้ลัดแลัะย์กเลิักภาษีศุลักากรให้้กับสิำนัค้ำาไทัย์เพิ�มเติม 
จาก	FTA	ทีั�มีอย์ู	่อาทิั	ผ่ลัไม้สำดแลัะแป็รรปู็	สิำนัค้ำาป็ระมง	นัำ�าผ่ลัไม	้แป้็งมันัสำำาป็ะห้ลััง	รถ์ย์นัต์แลัะส่ำวนัป็ระกอบ	 
พลัาสำติก	 เคำมีภัณฑ์์	 เพิฺ�มโอกาสในํการขยายห�วุงฺโซื้�อุปทานํในํภููมิภูาคฺ	 โดย์ผู้่ป็ระกอบการมีทัางเลืัอกใช้ 
แห้ล่ังวัตถุ์ดิบทีั�ห้ลัากห้ลัาย์มากข่�นั	 สำามารถ์นัำาวัตถุ์ดิบทีั�ได้ถิ์�นักำาเนิัดภาย์ใต้	 RCEP	 มาสำะสำมถิ์�นักำาเนิัด 
สิำนัค้ำาต่อได้	 แลัะคำวามตกลัง	 RCEP	 ยั์งเป็็นั	 FTA	 ฉบับแรกทีั�กำาห้นัดเกณฑ์์ถิ์�นักำาเนิัดเฉพาะราย์สิำนัค้ำา	 
(Product	Specific	Rules:	PSRs)	กับสิำนัค้ำาทุักราย์การ	ทัำาให้้มีคำวามสำอดคำล้ัองกับคำวามต้องการวัตถุ์ดิบ 
แลัะกระบวนัการผ่ลัติของสำนิัค้ำามากข่�นั	เพิฺ�มโอกาสภูาคฺบรกิารและการลงฺทนุํของฺไทย	โดย์	RCEP	ได้ลัด/ 
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สั่วนัเศรษฐกิจเกษตรการค�าเสัรี 
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว�างประเทศ
โทร. 0 2579 5830, 0 2579 5832

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

ย์กเลิักกฎีระเบีย์บแลัะมาตรการทีั�เป็็นัอุป็สำรรคำต่อการลังทุันัของภาคำบริการห้รือการลังทัุนัทีั�ไม่ใช่ 
ภาคำบริการ	 ทัำาให้้มีคำวามโป็ร่งใสำ	 แลัะไม่เป็็นัอุป็สำรรคำต่อการลังทุันัเกินัจำาเป็็นั	 ตลัอดจนัการอํานํวุย 
คฺวุามสะด้วุกทางฺการคฺ้าและการลงฺทุนํ อาทิั	ลัดคำวามซำ�าซ้อนัเรื�องกฎีถิ์�นักำาเนิัดสิำนัค้ำา	การป็รับป็ระสำานั 
กฎีระเบีย์บแลัะมาตรการทัางการคำ้า	 นัอกจากนีั�	 ย์ังมี	การพฺัฒินําคฺวุามร�วุมม่อทางฺเศรษฐกิจระหวุ�างฺ 
สมาชิก เพื�อย์กระดับการพัฒนัาทัางเศรษฐกิจของสำมาชิก	RCEP	ให้้มีคำวามใกล้ัเคีำย์งกันัมากข่�นั	
	 ในัปี็	 2564	 (มกราคำม	 -	 พฤศจิกาย์นั	 2564)	 การค้ำาของไทัย์กับสำมาชิก	 RCEP	 มีมูลัค่ำารวม	 
2.96	 แสำนัล้ัานัเห้รีย์ญ่สำห้รัฐ	 คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	 60	 ของมูลัค่ำาการค้ำารวมของไทัย์	 โดย์ไทัย์ส่ำงออกไป็ยั์ง 
สำมาชิก	 RCEP	 มูลัค่ำา	 1.40	 แสำนัลั้านัเห้รีย์ญ่สำห้รัฐ	 สำำาห้รับสำินัค้ำาเกษตรสำ่งออกทีั�สำำาคัำญ่ของไทัย์	 
อาทิั	 ทุัเรีย์นั	 ย์างพาราธรรมชาติ	 เนืั�อไก่แลัะผ่ลิัตภัณฑ์์	 เคำรื�องดื�มไม่มีแอลักอฮอล์ั	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 
แลัะผ่ลิัตภัณฑ์์	แลัะไทัย์นัำาเข้าจากสำมาชิก	RCEP	มูลัค่ำา	1.56	แสำนัล้ัานัเห้รีย์ญ่สำห้รัฐ	สำำาห้รับสิำนัค้ำาเกษตร 
นัำาเข้าทีั�สำำาคัำญ่ของไทัย์	 อาทิั	 อาห้ารป็รุงแต่งอื�นัๆ	 (เช่นั	 เต้าหู้้)	 ข้าวโพด	 มันัสำำาป็ะห้ลััง	 ข้าวสำาลีั	 แลัะ 
เมสำลิันัอื�นัๆ	 บุห้รี�	 ซ่�งการดำาเนิันังานัต่อไป็	 ทัั�งภาคำเอกชนัไทัย์แลัะภาคำรัฐ	 จะต้องเร่งดำาเนิันัการ 
เตรีย์มตัวแลัะป็รับตัวเพื�อให้้เข้ากับข้อตกลังการคำา้การลังทันุัให้ม	่โดย์เฉพาะการเร่งศ่กษากฎีระเบยี์บต่าง	ๆ 	 
ทีั�เกี�ย์วข้องอย่์างต่อเนืั�อง
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ด�านัติดตามแลัะ 
ประเมินัผู้ลัการพัฒนัาการเกษตร

 บทบ�ทสำ�ค์ัญอ่กห่นึำ�งภ�รกิจขัองสำ�นำักง�นำเศูรษฐกิจก�รเกษตร  
เปี็นำง�นำดุ้�นำก�รติดุต�มและปีระเมินำผล ท่�สะท้อนำผลจ�กก�รดุำ�เนำินำง�นำ
ต�มนำโย์บ�ย์ ม�ตรก�ร แผนำง�นำ โค์รงก�รท่�สำ�คั์ญขัองกระทรวิงเกษตร 
และสห่กรณ์์ และโค์รงก�รภ�ย์ใต้แผนำง�นำฟ้ื้�นำฟูื้เศูรษฐกิจและสังค์มท่�ไดุ้รับ 
ผลกระทบจ�กก�รระบ�ดุขัองโรค์ติดุเชี้ื�อไวิรัสโค์โรนำ� 2019 รวิมถึง 
โค์รงก�รต�มมติค์ณ์ะรัฐมนำตร้ เพ่ั�อส่งต่อขั้อมูลผลก�รติดุต�มและปีระเมินำผล  
ปีัญห่�อุปีสรรค์ และขั้อเสนำอแนำะในำก�รดุำ�เนิำนำง�นำนำโย์บ�ย์ ม�ตรก�ร แผนำง�นำ  
โค์รงก�รท่�สำ�ค์ัญต่�ง ๆ ต่อผู้บริห่�รในำก�รกำ�ห่นำดุแนำวิท�งนำโย์บ�ย์ก�ร
พััฒนำ�ก�รเกษตร และห่น่ำวิย์ง�นำท่�เก่�ย์วิขั้องนำำ�ไปีใชี้้ปีระโย์ชี้นำ์ในำก�รปีรับปีรุง  
และวิ�งแผนำก�รดุำ�เนิำนำง�นำ ตลอดุปีีงบปีระม�ณ์ พั.ศู. 2564 สำ�นัำกง�นำ
เศูรษฐกิจก�รเกษตร ไดุ้ดุำ�เนำินำก�รติดุต�มและปีระเมินำผลโค์รงก�รท่�สำ�คั์ญ
ขัองกระทรวิงเกษตรและสห่รกรณ์์ และโค์รงก�รภ�ย์ใต้แผนำง�นำฟื้้�นำฟืู้เศูรษฐกิจ
และสังค์มท่�ไดุ้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดุขัองโรค์ติดุเชี้ื�อไวิรัสโค์โรนำ� 2019 
ท่�สำ�ค์ัญ อ�ทิ
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1. การติดตาม 

	 ซ่�งเป็็นักระบวนัการสำนัับสำนุันัให้้การขับเคำลืั�อนัโคำรงการห้รือแผ่นังานัทีั�สำำาคัำญ่ในัช่วงระห้ว่างกำาลััง 
ดำาเนิันัการให้้มีการใช้ทัรัพย์ากรอย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 แลัะเกิดป็ระสิำทัธิผ่ลัตามวัตถุ์ป็ระสำงค์ำของโคำรงการ 
ห้รือแผ่นังานันัั�นั	 ๆ	 โดย์นัำาระบบการติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการเชิงนัโย์บาย์สำำาคัำญ่ของกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์มาใช้ในัการติดตามผ่ลัคำวามก้าวห้นั้าในัภาพรวม	 ร่วมกับการติดตามผ่ลัเชิงล่ักในัระดับพื�นัทีั�	 
โดย์ได้มีการจัดทัำาราย์งานั	 เสำนัอผู้่บริห้ารรวม	 4	 คำรั�ง	 แลัะเผ่ย์แพร่ผ่ลัการติดตามผ่่านัช่องทัางต่าง	 ๆ	 
ทัั�งเว็บไซต์	 เฟสำบุ๊คำของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 รวมถ่์งข่าวสำารผ่่านัสืำ�อมวลัชนั	 สำรุป็ผ่ลั 
โดย์สัำงเขป็	ดังนีั�

1.1 แผู้นังานับ้รณ์าการพัฒนัาแลัะสั่งเสัริมเศรษฐกิจฐานัราก 

	 มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อให้้ชุมชนัแลัะเกษตรกรมีราย์ได้เพิ�มข่�นั	 ลัดช่องว่างคำวามเห้ลืั�อมลัำ�าของราย์ได้
	 พัฒนัาศักย์ภาพผู้่มีราย์ได้น้ัอย์ให้้เข้าถ่์งทัรัพย์ากร	 ปั็จจัย์การผ่ลิัต	 ส่ำงเสำริมพัฒนัาอาชีพ	 คำวามเข้มแข็ง 
ของกลุ่ัมแลัะผ่ลิัตภัณฑ์์ชุมชนั	 พัฒนัาระบบบริห้ารจัดการตลัาด	 มีกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
กระทัรวงการอุดมศ่กษา	 วิทัย์าศาสำตร์	 วิจัย์แลัะนัวัตกรรม	 กระทัรวงทัรัพย์ากรธรรมชาติแลัะสิำ�งแวดลั้อม
	 กระทัรวงพาณิชย์์	 กระทัรวงมห้าดไทัย์	 กระทัรวงอุตสำาห้กรรม	 แลัะสำำานัักงานัสำภาเกษตรกรแห่้งชาติ	 
ร่วมดำาเนิันัการรวม	6	กระทัรวง	1	ห้น่ัวย์งานั	งบป็ระมาณทัั�งสิำ�นั	2,092.5879	ล้ัานับาทั	โดย์สำำานัักงานั
เศรษฐกิจการเกษตร	ได้รับมอบห้มาย์ให้้เป็็นัเจ้าภาพห้ลัักในัการจัดทัำาแผ่นังานับูรณาการพัฒนัาแลัะส่ำงเสำริม 
เศรษฐกิจฐานัราก	 แลัะเป็็นัห้นั่วย์รับงบป็ระมาณสำำาห้รับติดตามป็ระเมินัผ่ลัการดำาเนัินังานัโคำรงการ 
ภาย์ใต้แผ่นังานัฯ	
	 ผ่ลัการดำาเนิันังานัในัภาพรวม	ณ	 วันัทีั�	 30	 กันัย์าย์นั	 2564	 มีผ่ลัการเบิกจ่าย์	 1,454.10	 ล้ัานับาทั	 
คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	 69.49	 ห้รือมีป็ระสิำทัธิภาพในัระดับมาก	 ทีั�ค่ำาคำะแนันั	 3.96	 (คำะแนันัเต็ม	 5	 คำะแนันั)	 
การป็รับตัวของห้น่ัวย์งานัแลัะกลุ่ัมเป้็าห้มาย์ภาย์ใต้สำถ์านัการณ์การระบาดของโรคำติดเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	 2019	 
มีการนัำาเทัคำโนัโลัยี์แลัะการสืำ�อสำารออนัไลัน์ัเข้ามาป็ระย์กุต์ใช้	ส่ำงผ่ลัให้้การดำาเนิันังานัมีค่ำาดัชนีัคำวามสำำาเร็จ 
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อย์ู่ในัระดับสูำง	 คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	 104.86	 สำามารถ์พัฒนัาศักย์ภาพป็ระชาชนักลุ่ัมเป้็าห้มาย์	 (ต้นัทัาง)	 
ให้้เข้าถ่์งทัรัพย์ากรแลัะปั็จจัย์การผ่ลิัต	จัดทีั�ดินัทัำากินั	ให้้กับเกษตรกรแลัะผู้่ทีั�ไร้ทีั�ดินัทัำากินั	203,831	ราย์	 
(ร้อย์ลัะ	 101.92)	 ส่ำงเสำริมแลัะพัฒนัาอาชีพแก่กลุ่ัมเป้็าห้มาย์	 194,865	 ราย์	 (ร้อย์ลัะ	 102.56)	 
พัฒนัาผ่ลิัตภัณฑ์์แลัะการให้้บริการชุมชนั	 (กลัางทัาง)	 แก่สำถ์าบันัห้รือวิสำาห้กิจชุมชนัได้	 1,779	 กลุ่ัม	 
(ร้อย์ลัะ	 104.65)	 ผู้่ป็ระกอบการชุมชนั	 22,163	 ราย์	 (ร้อย์ลัะ	 105.54)	 ผ่ลิัตภัณฑ์์สิำนัค้ำาชุมชนัพัฒนัา	 
2,237	 ผ่ลัิตภัณฑ์์	 (ร้อย์ลัะ	 48.63)	 แลัะพัฒนัาระบบบริห้ารจัดการแลัะกลัไกการตลัาด	 (ป็ลัาย์ทัาง)	 
แลัะพัฒนัาผู้่ป็ระกอบการชุมชนัด้านัการบริห้ารจัดการ	แลัะการตลัาด	9,411	ราย์	(ร้อย์ลัะ	87.22)
	 ผ่ลัลััพธที์ั�เกิดข่�นั	มเีกษตรกรรอ้ย์ลัะ	78	ได้รับสิำทัธิ�เข้าทัำาป็ระโย์ชน์ัในัทีั�ดินั	ซ่�งส่ำวนัให้ญ่่ใช้ป็ระโย์ชน์ั 
ในัการทัำาเกษตร	มรีาย์ได้เพิ�มข่�นัจากการป็ระกอบอาชพีในัพื�นัทีั�ทีั�ได้รับเอกสำารสำทิัธิ�เฉลีั�ย์	14,128	บาทัตอ่ปี็	 
สำถ์าบันัเกษตรกร	วิสำาห้กิจชุมชนั	ผู้่ป็ระกอบการ	มีราย์ได้เฉลีั�ย์	23,334	บาทัต่อราย์ต่อเดือนั	ห้รือเพิ�มข่�นั 
ร้อย์ลัะ	 19.29	 รวมทัั�งมีย์อดจำาห้น่ัาย์สิำนัค้ำาชุมชนัภาย์ใต้ตลัาดเกษตรกร	 เฉลีั�ย์	 12,395	 บาทัต่อเดือนั	 
ในัภาพรวมก่อให้้เกิดคำวามพ่งพอใจทัั�งต่อเจ้าห้น้ัาทีั�แลัะเกษตรกรอย์ูใ่นัระดับมาก	ทีั�ค่ำาคำะแนันัเฉลีั�ย์	4.06	 
(คำะแนันัเต็ม	5)
	 ทัั�งนีั�	ผ่ลัการตดิตามได้สำะท้ัอนัให้้ผู้่บริห้ารแลัะห้น่ัวย์งานั	รับทัราบผ่ลัการดำาเนิันังานั	แลัะมีแนัวทัาง 
ในัการวางแผ่นัการจัดทัำาโคำรงการภาย์ใต้แผ่นังานับูรณาการพัฒนัาแลัะสำ่งเสำริมเศรษฐกิจฐานัราก 
ในัปี็	2565	ซ่�งต้องมีการบริห้ารจัดการแลัะป็รับเป็ลีั�ย์นัรูป็แบบการดำาเนิันักิจกรรมเพื�อรองรับสำถ์านัการณ์ 
ทีั�อาจเกิดข่�นั	ซ่�งในัปี็	2564	ห้น่ัวย์งานัแลัะกลุ่ัมเป้็าห้มาย์	มีการป็รับตัวนัำาเทัคำโนัโลัย์ีการสืำ�อสำารออนัไลัน์ั 
มาใช้ในัการส่ำงเสำริมแลัะถ่์าย์ทัอดคำวามรู้	ขณะเดีย์วกันัเกษตรกรเกิดกระบวนัการเรีย์นัรู้เกี�ย์วกับเทัคำโนัโลัยี์	 
เข้าถ่์งสืำ�อออนัไลัน์ัได้ระดับห้น่ั�ง	 เป็็นัผ่ลัดีต่อภาคำรัฐในัการป็ระห้ยั์ดงบป็ระมาณ	 แลัะเกษตรกรสำามารถ์ 
เข้าถ่์งการเรีย์นัรู้ได้ตลัอดเวลัา	 ในัส่ำวนัของการบริห้ารจัดการ	 ต้องเน้ันัการชี�แจงทัำาคำวามเข้าใจระห้ว่าง 
ห้น่ัวย์งานัในัส่ำวนักลัางกับห้นั่วย์งานัผู้่ป็ฏิิบัติในัพื�นัทีั�	 เพื�อให้้การป็ฏิิบัติงานัเป็็นัไป็ในัทิัศทัางเดีย์วกันั	 
จัดทัำาคู่ำมือการป็ฏิิบัติงานั	การคัำดเลืัอกผู้่เข้าร่วมโคำรงการคำวรเน้ันักลุ่ัมเป้็าห้มาย์ทีั�มีคำวามตั�งใจ	แลัะมีเวลัา 
ในัการเข้าร่วม	แลัะกลุ่ัมผู้่สูำงอาย์ุคำวรแบ่งเป็็นักลุ่ัมย์่อย์ในัการเข้าร่วมกิจกรรม

สั่วนัประเมินัผู้ลัแผู้นัพัฒนัาการเกษตร
ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
โทร. 0 2579 0507

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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1.2 โครงการอันัเนัื�องมาจากพระราชดำาริ 

	 เป็็นัโคำรงการทีั�พระบาทัสำมเด็จพระเจ้าอย์ูหั่้ว	แลัะพระบรมวงศานุัวงศ์ทุักพระองค์ำ	ได้ทัรงเล็ังเห็้นั 
ถ่์งสำภาพปั็ญ่ห้าคำวามเป็็นัอย์ู่ทีั�ย์ากจนัของราษฎีร	 คำวามเสืำ�อมโทัรมของแห้ล่ังนัำ�า	 ทีั�ดินัทัำากินั	 ขาดคำวามรู้ 
ในัการแก้ไขปั็ญ่ห้าเฉพาะห้น้ัา	 จ่งทัรงมีพระราชดำาริให้้ดำาเนิันัการพัฒนัาด้านัต่าง	 ๆ	 อาทิั	 ด้านัแห้ล่ังนัำ�า	
ด้านัการเกษตร	ดา้นัการพฒันัาอาชพี	พร้อมทัั�งได้พระราชทัานัแนัวทัางการดำาเนันิังานัให้้ห้น่ัวย์งานัตา่ง	ๆ 	 
นัำาไป็วางแผ่นั	ป็ฏิิบัติงานัให้้คำวามช่วย์เห้ลืัอแก้ไขปั็ญ่ห้าให้้กับราษฎีรผู้่ป็ระสำบคำวามทุักข์ย์าก	ด้อย์โอกาสำ	 
แลัะย์ากจนัตามภูมิภาคำต่าง	 ๆ	 ทัั�วป็ระเทัศ	 ซ่�งโคำรงการพระราชดำาริเกือบทัั�งห้มดมีคำวามเกี�ย์วข้องกับ 
การพัฒนัาการเกษตร	
	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัห้น่ัวย์งานัห้น่ั�งในักระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ทีั�ร่วม 
ดำาเนิันังานั	 ในัภารกิจการติดตามโคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริแลัะโคำรงการทีั�มีการป็ระยุ์กต์ใช้ 
ห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์งอย์่างต่อเนืั�อง	 ซ่�งเป็็นัโคำรงการพัฒนัาด้านัการเกษตร	 ด้านัแห้ลั่งนัำ�า	 
ด้านัการพัฒนัาอาชีพ	 โคำรงการบูรณาการ	แลัะโคำรงการพัฒนัาด้านัอื�นัๆ	 ในัปี็	2564	รวม	18	 โคำรงการ	 
ซ่�งอาทิั	 โคำรงการอ่างเก็บนัำ�านัฤบดินัทัรจินัดาอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	 จังห้วัดป็ราจีนับุรี	 โคำรงการ 
ศูนัย์์พัฒนัาการเกษตรภูสิำงห้์อันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	 จังห้วัดศรีสำะเกษ	 โคำรงการพัฒนัาพื�นัทีั� 

รายงานัประจำาปี 2564
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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บริเวณห้นัองอ่�งอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	 จังห้วัดย์โสำธร	 โคำรงการร่วมพัฒนัาพื�นัทีั�กองบัญ่ชาการ	 
ตำารวจตระเวนัชาย์แดนัเพื�อดำาเนิันังานัตามห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	พื�นัทีั�ค่ำาย์นัเรศวร	 
อำาเภอชะอำา	 จังห้วัดเพชรบุรี	 แลัะโคำรงการพัฒนัาพื�นัทีั�ลุ่ัมนัำ�าป็ากพนัังอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ	 
จังห้วัดนัคำรศรีธรรมราช	
	 ผ่ลัการตดิตามในัภาพรวม	พบว่า	มีเกษตรกรไดรั้บการอบรมถ์า่ย์ทัอดองคำค์ำวามรู้	แลัะสำง่เสำรมิอาชพี 
ในัปี็	 2564	 รวม	 11,688	 ราย์	 ได้รับการสำนัับสำนัุนัพันัธ์ุสัำตว์	 10,574	 ตัว	 พันัธ์ุสัำตว์นัำ�า	 9,908,500	 ตัว	 
รวมทัั�งจัดให้้บริการคำลิันิักเกษตรเคำลืั�อนัทีั�แก่เกษตรกร	144,527	ราย์	โดย์เกษตรกรร้อย์ลัะ	85	นัำาคำวามรู้ 
ทีั� ไ ด้ รับไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	 ในัการป็รับเป็ลีั�ย์นัรูป็แบบการป็ระกอบอาชีพทัางการเกษตร	 เช่นั	 
การป็ลูักพืชผั่ก	 เลีั�ย์งสัำตว์	 ไว้บริโภคำในัคำรัวเรือนั	 เป็็นัต้นั	 ส่ำงผ่ลัให้้เกิดการเป็ลีั�ย์นัแป็ลังทัาง
เศรษฐกิจคำรัวเรือนั	 ร้อย์ลัะ	 56	 มีราย์จ่าย์ในัคำรัวเรือนัลัดลังจากการนัำาผ่ลัผ่ลิัตทีั�ได้รับมาบริโภคำ 
ในัคำรัวเรือนัเฉลีั�ย์	 9,969	 บาทัต่อปี็	 แลัะมีราย์ได้เพิ�มข่�นัจากการจำาห้น่ัาย์ผ่ลัผ่ลิัตภาย์ในัฟาร์มเฉลีั�ย์	 
11,028	 บาทัต่อปี็	 นัอกจากนีั�	 เกษตรกรทีั�นัำาคำวามรู้ไป็ป็รับใช้ร้อย์ลัะ	 72	 มีสำภาพแวดล้ัอมภาย์ในั 
แป็ลังเกษตรเป็ลีั�ย์นัแป็ลังในัทัางทีั�ดีข่�นั	เช่นั	มีสิำ�งมีชีวิตในัดินั	(ไส้ำเดือนั)	เพิ�มข่�นั	ดินัร่วนัซุย์ดีข่�นั
	 ทัั�งนีั�	ผ่ลัการติดตามได้จัดทัำาราย์งานัเสำนัอผู้่บริห้าร	เพื�อทัราบผ่ลัการดำาเนิันังานัในักิจกรรมต่างๆ	 
ทีั�ห้น่ัวย์งานัในัสัำงกัดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	รวมทัั�งผ่ลัลััพธ์ทีั�เกิดข่�นักับเกษตรกรในัพื�นัทีั�โคำรงการภาย์

ศ้นัย์ประสัานังานัโครงการอันัเนัื�องมาจากพระราชดำาริ
ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
โทร. 0 2579 8267

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

ห้ลัังนัำาคำวามรู้ไป็ป็ระย์ุกต์ใช้	นัอกจากนีั�	 
ได้นัำาส่ำงข้อมูลัผ่ลัการติดตามให้้กอง 
ป็ระสำานังานัโคำรงการพระราชดำาริ	 
สำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
เพื�อใช้เป็็นัฐานัขอ้มูลั	แลัะราย์งานัผ่ลัการ 
ติดตามต่อคำณะกรรมการขับเคำลืั�อนั
โคำรงการอันัเนืั�องมาจากพระราชดำาริ
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์
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2. การประเมินัผู้ลั 

	 เป็็นักระบวนัการตดัสิำนัคุำณค่ำาของแผ่นังานั/โคำรงการ	โดย์เป็็นัการดำาเนันิัการระห้วา่ง	แลัะห้ลัังสิำ�นัสุำด 
การดำาเนิันังานัของแผ่นังานั/โคำรงการ	 เพื�อนัำามาวิเคำราะห์้เป็รีย์บเทีัย์บกับเกณฑ์์ห้รือมาตรฐานั	 
แลัะสำรุป็ผ่ลัสำำาเร็จห้รือการบรรลุัวัตถุ์ป็ระสำงค์ำ	 โดย์มีจุดมุ่งห้มาย์ใช้เป็็นัข้อมูลัป็ระกอบการตัดสิำนัใจ 
ของผู้่บริห้ารในัการพิจารณาป็รับป็รุงห้รือย์ุติการดำาเนิันังานั	สำรุป็ผ่ลัโดย์สัำงเขป็	ดังนีั�

2.1 โครงการยกระดบัแปลังใหญ�ด�วยเกษตรสัมยัใหม�แลัะเชื�อมโยงตลัาด 

	 เป็็นัโคำรงการภาย์ใต้แผ่นังานั/โคำรงการ	ฟ้�นัฟูเศรษฐกจิแลัะสำงัคำมทีั�ไดรั้บผ่ลักระทับจากการระบาด 
ของโรคำติดเชื�อไวรสัำโคำโรนัา	2019	ภาย์ใต้กรอบวงเงนิั	4	แสำนัลัา้นับาทั	ตาม	พ.ร.ก.	กู้เงินัฯ	1	ล้ัานัลัา้นับาทั	 
(รอบทีั�	 1)	 มติคำณะรัฐมนัตรี	 เมื�อวันัทีั�	 15	 กันัย์าย์นั	 2563	 อนุัมัติโคำรงการย์กระดับแป็ลังให้ญ่่ด้วย์ 
เกษตรสำมัย์ให้ม่แลัะเชื�อมโย์งตลัาด	 โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตแลัะลัดต้นัทุันัการผ่ลิัต 
ให้้กับเกษตรกรห้รอืกลุ่ัมเกษตรกร	โดย์การป็ระย์กุตใ์ช้เทัคำโนัโลัย์แีลัะนัวตักรรมทีั�เห้มาะสำม	รวมทัั�งเคำรือขา่ย์ 
คำวามร่วมมือจากภาคำส่ำวนัต่าง	ๆ	ในัการร่วมกันับริห้ารจัดการให้้เกิดป็ระสิำทัธิภาพ	แลัะย์กระดับการผ่ลิัต 
ไป็สู่ำสิำนัค้ำาทีั�มีคุำณภาพมาตรฐานั	 สำอดคำล้ัองกับคำวามต้องการของตลัาดแลัะอุตสำาห้กรรมต่อเนืั�อง	 
มีกรมสำง่เสำรมิการเกษตรเป็็นัห้น่ัวย์งานัห้ลััก	บรูณาการรว่มกบัห้น่ัวย์งานัของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
ซ่�งสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้รับมอบห้มาย์ให้้ป็ระเมินัผ่ลัสัำมฤทัธิ�ของโคำรงการ
	 การป็ระเมินัผ่ลัในัปี็	 2564	 เป็็นัการป็ระเมินัผ่ลัระห้ว่างการดำาเนิันังานัโคำรงการคำลัอบคำลุัม 
พื�นัทีั�ทัั�วป็ระเทัศทีั�	 70	 จังห้วัด	 มีกลุ่ัมแป็ลังให้ญ่่สำามารถ์ดำาเนิันัการได้ตามแผ่นั	 3,377	 แป็ลัง	 
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พื�นัทีั�	4,180,180	ไร่	เกษตรกร	215,147	ราย์	แลัะสำนัับสำนุันัเงินัอุดห้นุันัแก่เกษตรกรเพื�อจัดซื�อเคำรื�องจักรกลั 
ทัางการเกษตร	เคำรื�องมือ/อุป็กรณ์	ปั็จจัย์การผ่ลิัตต่าง	ๆ	สำำาห้รับใช้ในัแป็ลังให้ญ่่	9,304.4701	ล้ัานับาทั	
	 ผ่ลัการป็ระเมินัโดย์ใช้เกณฑ์์ป็ระเมินัผ่ลัของ	 OECD	 ในั	 3	 ด้านั	 ได้คำะแนันัรวมเทั่ากับ	 
95.69	 (จาก	 100	 คำะแนันั)	 พบว่า	 โคำรงการจัดอย์ู่เกรด	 A	 เป็็นัโคำรงการทีั�มีคำวามโดดเด่นั	 โดย์ในั 
ด้านัทีั�	 1	 คำวามสำอดคำลั้อง	 (Relevance)	 มีโคำรงการสำอดคำล้ัองกับนัโย์บาย์/แผ่นัยุ์ทัธศาสำตร์ชาติ	 
แลัะสำอดคำลั้องกับสำถ์านัการณ์กลุ่ัมเป็้าห้มาย์ในัการต่อย์อดการใช้เคำรื�องจักรกลัทัางการเกษตร	 
สำร้างมูลัค่ำาเพิ�มสิำนัค้ำาเกษตร	 ด้านัทีั�	 2	 ป็ระสิำทัธิผ่ลั	 (Effectiveness)	 กลุ่ัมแป็ลังให้ญ่่ดำาเนิันัการ 
ได้ตามแผ่นั	จำานัวนั	3,377	แป็ลัง	(จาก	3,381	แป็ลัง)	จัดซื�อเคำรื�องจักรกลัทัางการเกษตร	เคำรื�องมือ/อุป็กรณ์	 
ปั็จจัย์การผ่ลิัตต่าง	ๆ 	ระดับคำวามพ่งพอใจอย์ูใ่นัระดับมากข่�นัไป็ทีั�ร้อย์ลัะ	91.22	เนืั�องจากเป็็นัการสำนัับสำนุันั 
ตามคำวามต้องการของกลุ่ัมอย์่างแท้ัจริง	 ส่ำงผ่ลัให้้กลุ่ัมพัฒนัาไป็สู่ำผู้่ป็ระกอบการธุรกิจเกษตร	 เกษตรกร 
มีค่ำาใช้จ่าย์การผ่ลิัตทีั�ลัดลังร้อย์ลัะ	 91.87	 อาทิั	 กลุ่ัมสิำนัค้ำาข้าว	 ลัดลัง	 143	 บาทัต่อไร่	 กลุ่ัมพืชไร่	 
ลัดลัง	297	บาทัต่อไร่	กลุ่ัมไม้ย์ืนัต้นั	ลัดลัง	165	บาทัต่อไร่	กลุ่ัมพืชผั่ก/สำมุนัไพร	ลัดลัง	320	บาทัต่อไร่	 
กลุ่ัมห้ม่อนัไห้ม	 ลัดลัง	 242	 บาทัต่อไร่	 กลุ่ัมป็ระมง	 ลัดลัง	 5,133	 บาทัต่อไร่	 เป็็นัต้นั	 ด้านัการตลัาด	 
กลุ่ัมแป็ลังให้ญ่่ร้อย์ลัะ	79.95	มีการเชื�อมโย์ง	เช่นั	โรงสีำ	ตลัาด	Modern	Trade	บริษัทั/ห้้างร้านั	พ่อค้ำา 
ในัท้ัองถิ์�นั	เป็็นัต้นั	สำำาห้รับด้านัทีั�	3	ป็ระสิำทัธิภาพ	(Efficiency)	พิจารณาจากงบป็ระมาณ	กลุ่ัมแป็ลังให้ญ่่ 
ได้รับงบป็ระมาณ	ทุักแป็ลังรวม	9,363.4066	ล้ัานับาทั	มีผ่ลัการเบิกจ่าย์	(ณ	วันัทีั�	31	ธันัวาคำม	2564)	 
จำานัวนั	 9,304.4701	 ล้ัานับาทั	 คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	 99.37	 ด้านัระย์ะเวลัา	 ขั�นัตอนัการดำาเนิันังานั	 ตั�งแต่ 
การทับทัวนัราย์ลัะเอีย์ดโคำรงการ	 จนัถ่์งขั�นัตอนัการจัดทัำาราย์งานัการใช้จ่าย์งบป็ระมาณแลัะได้รับ 
การตรวจเอกสำารทัางบัญ่ชี	ดำาเนิันัการทัันัตามระย์ะเวลัาทัั�งห้มด
	 สำำาห้รับผ่ลัการป็ระเมินัโคำรงการย์กระดับแป็ลังให้ญ่่ฯ	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้มี 
การราย์งานัผ่ลัการป็ระเมินัผ่ลัต่อคำณะกรรมการโคำรงการย์กระดับแป็ลังให้ญ่่ด้วย์เกษตรสำมัย์ให้ม่ 
แลัะเชื�อมโย์งตลัาด	 ผู้่บริห้าร	แลัะสำำานัักงานับริห้ารห้นีั�สิำนั	 ให้้รับทัราบผ่ลัการป็ระเมินั	 อุป็สำรรคำระห้ว่าง 
การดำาเนิันังานั	รวมทัั�งได้แจ้งผ่ลัให้้กรมส่ำงเสำริมการเกษตร	ในัฐานัะห้น่ัวย์งานัรับผิ่ดชอบห้ลััก	แลัะห้น่ัวย์งานั 
ทีั� เกี�ย์วข้องเพื�อนัำาผ่ลัการป็ระเมินัไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	 ทัั�งในัเรื�องการป็รับป็รุงคู่ำมือการดำาเนิันังานั 
ให้้คำวามคำรอบคำลัุมแลัะมีคำวามชัดเจนัมากย์ิ�งข่�นั	 ป็ระชาสำัมพันัธ์สำร้างการรับรู้จดทัะเบีย์นัเป็็นันิัติบุคำคำลั	 
เพื�อรองรับมาตรการห้รือโคำรงการต่าง	ๆ	 ทีั�จะต่อย์อด	 เพื�อใช้ในัการจัดทัำาโคำรงการย์กระดับแป็ลังให้ญ่่ฯ	 
ตามแผ่นัการฟ้�นัฟูเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมจากผ่ลักระทับของไวรัสำโคำวิด-19	ในัระย์ะทีั�	2	ต่อไป็

สั�วนัประเมินัผู้ลัการพัฒนัาปัจจัยพื�นัฐานัแลัะทรัพยากรทางการเกษตร
ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
โทร. 0 2579 0555

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 
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2.2 โครงการ 1 ตำาบลั 1 กลัุ�มเกษตรทฤษฎ์ีใหม� 

	 เป็็นัโคำรงการภาย์ใต้แผ่นังานั/โคำรงการฟ้�นัฟูเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมทีั�ได้รับผ่ลักระทับจากการระบาด 
ของโรคำติดเชื�อไวรสัำโคำโรนัา่	2019	ภาย์ใต้กรอบวงเงนิั	4	แสำนัลัา้นับาทั	ตาม	พ.ร.ก.	กู้เงินัฯ	1	ล้ัานัลัา้นับาทั	 
(รอบทีั�	 1)	 ตามมติคำณะรัฐมนัตรี	 เมื�อวันัทีั�	 8	 กรกฎีาคำม	 2563	 มีวัตถุ์ป็ระสำงค์ำเพื�อส่ำงเสำริมการเรีย์นัรู้ 
แลัะน้ัอมนัำาห้ลัักทัฤษฎีีให้ม่แลัะห้ลัักป็รัชญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์งด้วย์การพัฒนัาพื�นัทีั�จุดเรีย์นัรู้	 ในัรูป็แบบ	 
1	 ตำาบลั	 1	 กลุ่ัมเกษตรทัฤษฎีีให้ม่	 เพื�อเพิ�มพื�นัทีั�เก็บกักนัำ�าสำำาห้รับทัำาการเกษตรทัฤษฎีีให้ม่	 แลัะฟ้�นัฟู 
ภาคำการเกษตร	ภาย์ห้ลัังการแพร่ระบาดของโรคำติดต่อเชื�อไวรัสำโคำโรนัา	2019	บูรณาการการดำาเนิันังานั 
ร่วมกันัโดย์มีสำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์เป็็นัห้นั่วย์งานัห้ลััก	 ร่วมกับห้น่ัวย์งานั 
ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 รวม	 6	 ห้น่ัวย์งานั	 แลัะกำาห้นัดให้้สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
ป็ระเมินัผ่ลัระห้ว่างการดำาเนิันังานัโคำรงการ
	 การดำาเนิันังานั	มีเกษตรกรเข้าร่วมโคำรงการ	27,117	ราย์	พัฒนัาพื�นัทีั�เกษตรทัฤษฎีีให้ม่	97,328	ไร่	 
สำามารถ์เพิ�มพื�นัทีั�เก็บกักนัำ�าได้	68.3205	ล้ัานัลูักบาศก์เมตร	แลัะเกิดการจ้างงานัในัพื�นัทีั�	13,529	ราย์	
	 ผ่ลัการป็ระเมินั	พบว่า	ด้านัการใช้พื�นัทีั�	เกษตรกรมีการป็รับสัำดส่ำวนัการใช้พื�นัทีั�แห้ล่ังนัำ�า	:	พื�นัทีั� 
ป็ลูักข้าว	:	พื�นัทีั�ป็ลูักพืช	:	พื�นัทีั�อย์ู่อาศัย์	แลัะเลีั�ย์งสัำตว์	31	:	28	:	30	:	11	เป็็นัไป็ตามสัำดส่ำวนัของการทัำา 
เกษตรทัฤษฎีีให้ม่	ด้านัการนัำาคำวามรู้ไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	เกษตรกรร้อย์ลัะ	97.47	มีการนัำาคำวามรู้ห้ลัักป็รัชญ่า 
ของเศรษฐกิจพอเพีย์งแลัะเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ัในัการทัำากิจกรรมในัแป็ลังเกษตรทัฤษฎีีให้ม่	 
เกิดราย์ได้จากการจำาห้น่ัาย์	ผ่ลัผ่ลิัต	2,300.08	บาทัต่อคำรัวเรือนั	ห้รือเพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	33.62	มีผ่ลัตอบแทันั 
สุำทัธิเพิ�มข่�นั	1,793.78	บาทัต่อคำรัวเรือนั	ห้รือเพิ�มข่�นัร้อย์ลัะ	33.45	สำามารถ์พ่�งพาตนัเอง	ลัดค่ำาใช้จ่าย์ 
ในัคำรัวเรือนั	 แลัะลัดต้นัทุันัการผ่ลิัต	 โดย์การบริโภคำผ่ลัผ่ลิัตของตนัเอง	 1,456.18	 บาทัต่อคำรัวเรือนั	 
แลัะใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตของตนัเอง	1,563.88	บาทัต่อคำรัวเรือนั	ตามลัำาดับ	ในัภาพรวมของโคำรงการก่อให้้เกิด 
ผ่ลัตอบแทันัทัางเศรษฐกิจ	6,546	ล้ัานับาทั	ห้รือสำร้างเงินัห้มุนัเวีย์นั	2.47	เท่ัา	เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ัม 
เกษตรทัฤษฎีีให้ม่ต้นัแบบ	106	กลุ่ัม	 ด้านัคำวามย์ั�งย์ืนัของโคำรงการ	 เกษตรกร	 ร้อย์ลัะ	65.66	 จะทัำาต่อ 
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ในัรูป็แบบเกษตรผ่สำมผ่สำานั	 แลัะเกษตรกร	 ร้อย์ลัะ	 42.50	 ได้ขย์าย์ผ่ลัการทัำาเกษตรทัฤษฎีีให้ม่	 
สู่ำเกษตรกรราย์อื�นั	
	 สำำาห้รับผ่ลัการป็ระเมินัโคำรงการฯ	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการราย์งานั 
ผ่ลัการป็ระเมินัผ่ลั	 ต่อคำณะอนัุกรรมการติดตามโคำรงการภาย์ใต้แผ่นังานัสำร้างคำวามเข้มแข็ง 
แก่เศรษฐกิจฐานัราก	สำำานัักงานัสำภาพัฒนัาการเศรษฐกิจแลัะสัำงคำมแห่้งชาติ	แลัะสำำานัักงานับริห้ารห้นีั�สิำนั	 
รวมทัั�งได้แจ้งผ่ลัให้้สำำานัักงานัป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ในัฐานัะห้น่ัวย์งานัรับผิ่ดชอบห้ลััก	 
แลัะห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องเพื�อนัำาผ่ลัการป็ระเมินัไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ั	 ป็รับกระบวนัการจัดทัำาโคำรงการ	 
การกำาห้นัดกิจกรรมแลัะแผ่นังานัพร้อมกันั	 การกำาห้นัดระย์ะเวลัาสิำ�นัสุำดโคำรงการ	 ระบบการคัำดเลืัอก
เกษตรกร	 ห้ลัักเกณฑ์์ให้้เห้มาะสำมกับบริบทัของพื�นัทีั�แลัะมีคำวามย์ืดห้ย์ุ่นัผ่ลัักดันัผู้่รับจ้างงานัสู่ำการ 
เป็็นัเกษตรกรรุ่นัให้ม่	(Young	Smart	Farmer)	การพัฒนัาด้านัการรวมกลุ่ัม	การตลัาด	แลัะการพัฒนัา
อาชีพของเกษตรกร	 แลัะผ่ลัักดันัการรวมกลุ่ัมวิสำาห้กิจชุมชนัให้้เกิดมูลัค่ำาเพิ�มทัางเศรษฐกิจ	 แลัะเป็็นั 
ฐานัข้อมูลัในัการจัดทัำาโคำรงการเกษตรทัฤษฎีีให้ม่	 ตามแผ่นัการฟ้�นัฟูเศรษฐกิจแลัะสำังคำมจากผ่ลักระทับ
ของไวรัสำโคำวิด-19	ในัระย์ะทีั�	2	ต่อไป็
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2.3 โครงการสั่งเสัริมเกษตรทฤษฎ์ีใหม�  
 (5 ประสัานั สืับสัานัเกษตรทฤษฎ์ีใหม� ถึวายในัหลัวง)  
 กรณ์ีศึกษา : เกษตรกรกลัุ�ม A ปี 2560 

	 เป็็นัโคำรงการทีั�ดำาเนิันังานัอย์่างต่อเนืั�องตั�งแต่ปี็	 2560	 จนัถ่์งปี็	 2564	 โดย์ส่ำงเสำริมให้้เกษตรกร 
ทีั�มีคำวามสำมัคำรใจได้น้ัอมนัำาห้ลัักเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ไป็ป็รับใช้ในัพื�นัทีั�ของตนัเองอย์า่งเห้มาะสำม	ให้้สำอดคำล้ัอง 
กับสำภาพพื�นัทีั�แลัะตามภมิูสัำงคำมของแตล่ัะพื�นัทีั�	มุ่งห้วงัพฒันัาคำณุภาพชวิีตของเกษตรกร	ในัการลัดราย์จา่ย์	 
เพิ�มราย์ได้	 อันัเกิดจากการพัฒนัาศักย์ภาพของตนัเอง	 คำรอบคำรัว	 แลัะชุมชนั	 โดย์การสำร้างอาชีพ 
อย่์างเห้มาะสำมกบัทัรพัย์ากรแลัะป็จัจยั์การผ่ลัติทีั�มีอยู่์อย์า่งคุ้ำมค่ำา	ซ่�งการดำาเนันิังานัมกีารป็ระเมนิัศักย์ภาพ 
เกษตรกรแลัะจดักลุ่ัมเกษตรกร	โดย์พิจารณาจากขอ้มลูัแห้ล่ังนัำ�า	ทีั�ดินั	แรงงานั	แลัะพฤตกิรรมของเกษตรกร 
เข้าร่วมโคำรงการฯ	แบ่งกลุ่ัมเกษตรกรเป็็นั	3	กลุ่ัม	 ได้แก่	กลุ่ัม	A	 คืำอ	 เกษตรกรทีั�สำามารถ์พัฒนัาตนัเอง 
สู่ำเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ขั�นัทีั�	1	แลัะสำามารถ์เป็็นัต้นัแบบได้	กลุ่ัม	B	คืำอ	เกษตรกรทีั�มีแนัวโน้ัมจะป็ระสำบผ่ลัสำำาเร็จ 
ในัเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ขั�นัทีั�	 1	 แลัะเป็็นัเกษตรกรทีั�ต้องได้รับการพัฒนัาเพิ�มเติมให้้สำามารถ์เป็็นัเกษตร 
ทัฤษฎีีให้ม่	 แลัะ	 กลุ่ัม	 C	 คืำอ	 เกษตรกรทีั�ย์ังขาดศักย์ภาพในัการทัำาเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ขั�นัทีั�	 1	 แลัะเป็็นั 
เกษตรกรทีั�ต้องไดรั้บการพฒันัาเตม็รปู็แบบเพื�อให้้เกดิการพ่�งพาตนัเอง	มเีป็า้ห้มาย์เกษตรกร	70,000	ราย์ต่อปี็	 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้ดำาเนิันัการติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการมาอย์่างต่อเนืั�อง	
	 สำำาห้รับในัปี็	2564	ผ่ลัการป็ระเมินัผ่ลัเกษตรกรกลุ่ัม	A	ซ่�งเป็็นักลุ่ัมต้นัแบบในัการขย์าย์ผ่ลัเกษตร 
ทัฤษฎีีให้ม่	 ห้ลัังจากทีั�เกษตรกรได้นัำาองค์ำคำวามรู้	 แลัะปั็จจัย์การผ่ลิัตทัั�งพันัธ์ุพืช	 ป็ศุสัำตว์	 แลัะป็ระมง	 
ไป็ป็รับใช้	ส่ำงผ่ลัให้้เกษตรกรสำามารถ์พ่�งพาตนัเองได้	แลัะดำาเนิันักิจกรรมทัางการเกษตรตามแนัวทัฤษฎีีให้ม่	 
โดย์เกษตรกรร้อย์ลัะ	82.55	มีการขย์าย์องค์ำคำวามรู้เรื�องห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	การทัำาเกษตร 
ทัฤษฎีีให้ม่	การทัำาเกษตรแบบผ่สำมผ่สำานั	ฯลัฯ	ไป็ย์งัเกษตรกรราย์อื�นั	ๆ 	โดย์การทัำากิจกรรมในัแป็ลังเกษตร	 
เกษตรกรร้อย์ลัะ	76	จะเน้ันัผ่ลิัตเพื�อบริโภคำในัคำรัวเรือนัเป็็นัห้ลััก	 ส่ำวนัทีั�เห้ลืัอจ่งนัำาไป็จำาห้น่ัาย์	แบ่งปั็นั	 
เก็บไว้ทัำาพันัธ์ุ	 แป็รรูป็	 แลัะใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตของตนัเองแทันั	 มีราย์ได้จากการจำาห้น่ัาย์ผ่ลัผ่ลิัตในัแป็ลัง 
เกษตรทัฤษฎีีให้มข่องเกษตรกรเพิ�มข่�นั	เฉลีั�ย์ปี็ลัะ	7,024	บาทัต่อคำรัวเรือนั	มีราย์จ่าย์ลัดลังจากการบรโิภคำ 
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ในัคำรัวเรือนั	 การใช้ปั็จจัย์	 การผ่ลัิตของตนัเอง	 การนัำาวัสำดุเห้ลืัอทิั�งมาป็รับใช้จากเศษใบไม้	 กิ�งไม้	 
แลัะมูลัสัำตว์ต่าง	 ๆ	 นัำามาทัำาเป็็นัปุ็�ย์ห้มัก	 นัำ�าห้มัก	 ชีวภาพ	 เฉลีั�ย์ปี็ลัะ	 3,692	 บาทัต่อคำรัวเรือนั	 
ป็รับเป็ลีั�ย์นัพฤติกรรมลัดราย์จ่าย์ทีั�ไม่จำาเป็็นั	 อาทัิ	 ค่ำาบุห้รี�	 ค่ำาเคำรื�องดื�มแอลักอฮอลั์	 การพนัันัเสีำ�ย์งโชคำ	 
เฉลีั�ย์	 5,207	บาทัต่อคำรัวเรือนัต่อปี็	 อย์่างไรก็ตาม	พบว่า	 เกษตรกรยั์งคำงป็ระสำบปั็ญ่ห้าด้านัแห้ล่ังนัำ�าอย์ู่	 
เนืั�องจากแห้ลั่งนัำ�ามีขนัาดเลั็กแลัะไม่สำามารถ์เก็บกักนัำ�าได้	 แลัะเกษตรกรสำ่วนัให้ญ่่ทัำาการเกษตร 
แบบพ่�งพาตนัเองเป็็นัห้ลััก	 ต่างคำนัต่างทัำาภาย์ในัคำรัวเรือนั	 มีเพีย์งบางส่ำวนัทีั�มีการรวมกลุ่ัม	 แลัะสำร้าง 
เคำรือข่าย์เป็็นัวิสำาห้กิจชุมชนั
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2.4 แผู้นัปฏิิบัติการด�านัเกษตรอินัทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 

	 ตามทีั�คำณะรัฐมนัตรีมีมติเห็้นัชอบ	ย์ุทัธศาตร์การพัฒนัา 
เกษตรอนิัทัรยี์	์พ.ศ.	2560	-	2564	เมื�อวนััทีั�	11	เมษาย์นั	2560	 
เป็็นัต้นัมา	 การพัฒนัาเกษตรอินัทัรีย์์ได้ดำาเนิันัการภาย์ใต้ 
ย์ทุัธศาสำตรดั์งกล่ัาว	จนัมาถ่์งปี็	2562	ได้มีการทับทัวนัป็รบัป็รุง 
แนัวทัางการพัฒนัาแลัะกรอบเวลัาให้้สำอดคำล้ัองกับยุ์ทัธศาสำตร์ชาติ	 
แผ่นัป็ฏิิรูป็ป็ระเทัศ	 แลัะแผ่นัพัฒนัาเศรษฐกิจแลัะสัำงคำม 
แห่้งชาติ	 ฉบับทีั�	 12	 นัำามาสู่ำ	 “แผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัเกษตร

อินัทัรีย์์	 พ.ศ.	 2560	 -	 2565”	 โดย์มีวิสัำย์ทััศนั์	 “ป็ระเทัศไทัย์เป็็นัผู้่นัำาเกษตรอินัทัรีย์์ในัภูมิภาคำอาเซีย์นั	 
ตามห้ลัักป็รัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพีย์ง	 แลัะเป็็นัทีั�ย์อมรับในัระดับสำากลั	 ภาย์ในั	 ปี็	 2565”	 พร้อมทัั�ง 
ผ่ลัักดันัให้้ห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้องนัำาแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัเกษตรอินัทัรีย์์ไป็ใช้เป็็นักรอบในัการขับเคำลืั�อนั
เกษตรอินัทัรีย์์ไป็สู่ำการป็ฏิิบัติ	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้มีการติดตามป็ระเมินัผ่ลัมาอย์่างต่อเนืั�อง	 
โดย์ในัปี็	2564	เป็็นัการป็ระเมินัผ่ลัแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัเกษตรอินัทัรีย์์ฯ	
	 ผ่ลัการพัฒนัาการผ่ลิัตแลัะการบริห้ารจัดการเกษตรอินัทัรีย์์ภาย์ใต้แผ่นัป็ฏิิบัติการด้านั
เกษตรอินัทัรีย์์	 พ.ศ.	 2560	 -	 2565	 ซ่�งกำาห้นัดเป้็าห้มาย์ให้้มีพื�นัทีั�เกษตรอินัทัรีย์์	 1.30	 ล้ัานัไร่	 
แลัะเกษตรกรทัำาการผ่ลิัตในัรูป็แบบเกษตรอินัทัรีย์์	 80,000	 ราย์	 เมื�อสิำ�นัสุำดการดำาเนิันังานัของแผ่นัฯ	 
ในัปี็	2565	พบว่า	นัับตั�งแต่ปี็	2560	–	2563	ห้ลัังการดำาเนิันัการส่ำงเสำริมแลัะพัฒนัามีพื�นัทีั�เกษตรอินัทัรีย์์
รวม	679,483	ไร่	คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	52.00	ของเป้็าห้มาย์	แลัะมีเกษตรกรทีั�ทัำาการผ่ลิัตแบบเกษตรอินัทัรีย์ ์
รวม	57,726	ราย์	คิำดเป็็นัร้อย์ลัะ	72.16	ของเป้็าห้มาย์
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	 ผ่ลัการป็ระเมินั	 การนัำาคำวามรู้ไป็ป็รับใช้ป็ระโย์ชน์ั	 เกษตรกรร้อย์ลัะ	 82.87	 นัำาคำวามรู้ทีั�ได้รับ 
ไป็ป็ระยุ์กต์ใช้ให้้เห้มาะสำมกับพื�นัทีั�แลัะกิจกรรมการเกษตร	 ในัส่ำวนัของการได้รับรองมาตรฐานั 
เกษตรอินัทัรีย์์	 เกษตรกรยื์�นัขอการรับรองร้อย์ลัะ	 62.76	 ในัจำานัวนันีั�ได้รับการรับรอง	 ร้อย์ลัะ	 80.57	 
ด้านัการย์อมรับห้รือคำวามเชื�อมั�นัต่อมาตรฐานัเกษตรอินัทัรีย์์ป็ระเทัศไทัย์	 Organic	 Thailand	 
ของเกษตรกรทีั�เข้าร่วมโคำรงการ	 มีคำวามเชื�อมั�นัในัระดับมากทีั�สุำด	 ด้วย์คำะแนันัเฉลีั�ย์	 4.88	 แลัะผู้่บริโภคำ 
เชื�อมั�นัต่อมาตรฐานัในัระดับมาก	ด้วย์คำะแนันัเฉลีั�ย์	4.16
	 ด้านัราย์ได้แลัะมูลัค่ำาสิำนัค้ำาเกษตรอินัทัรีย์	์จากการผ่ลิัตในัปี็	2563	ในัระบบอินัทัรีย์ข์องเกษตรกร 
ทีั�เข้าร่วมโคำรงการฯ	ปี็	2561	ห้รือทัำาเกษตรอินัทัรีย์์ต่อเนืั�องมาแล้ัว	3	ปี็	กรณีเกษตรกรผู้่ป็ลูักข้าวอินัทัรีย์์	 
(ข้าวขาวดอกมะลั	ิ105)	ได้นัำาคำวามรู้ทีั�ได้รับไป็ใช้	มีค่ำาใช้จ่าย์ในัการผ่ลิัต	2,369.70	บาทัต่อไร่	ผ่ลัผ่ลิัตเฉลีั�ย์	 
406.52	 กิโลักรัมต่อไร่	 คิำดเป็็นัราย์ได้สุำทัธิทีั�ได้รับเฉลีั�ย์	 2,768.71	 บาทัต่อไร่	 โดย์จำาห้น่ัาย์ในัราคำาเฉลีั�ย์	 
12,640	 บาทัต่อตันั	 สูำงกว่าราคำาข้าวทีั�ผ่ลิัตแบบทัั�วไป็ตันัลัะ	 1,500	 -	 2,000	 บาทั	 กรณีเกษตรกรทีั�มี 
การเลีั�ย์งป็ลัานิัลัอินัทัรีย์์	 เป็็นัการเลีั�ย์งคำวบคู่ำไป็กับการผ่ลิัตข้าวอินัทัรีย์์	 โดย์นัำาป็ลัาย์ข้าว	 รำาข้าว	 
แลัะฟางข้าวอินัทัรีย์์มาห้มักเป็็นัอาห้ารป็ลัา	 มีการเลีั�ย์งเฉลีั�ย์	 4,000	 ตัวต่อไร่	 ขนัาดป็ลัาทีั�จับ	 
เฉลีั�ย์	 460	 กรัมต่อตัว	 ผ่ลัผ่ลิัตทีั�ได้รวม	 748.11	 กิโลักรัมต่อไร่	 ราคำาจำาห้น่ัาย์กิโลักรัมลัะ	 61.44	 บาทั	 
มีราย์ได้สุำทัธิเฉลีั�ย์ปี็ลัะ	35,349.97	บาทัต่อไร่	แลัะ
กรณีเกษตรกรทีั�มีการเลีั�ย์งไก่ไข่อินัทัรีย์์	 ทีั�ได้รับ 
การสำนัับสำนันุัพันัธ์ุไก่ไข่แลัะอาห้ารอนิัทัรยี์จ์ากกรม
ป็ศุสัำตว์	มีการเลีั�ย์งเฉลีั�ย์	61	ตัว	สำามารถ์ผ่ลิัตไข่ไก่ได้	 
7,622	ฟองต่อปี็	 เฉลีั�ย์ตัวลัะ	 152	ฟอง	 จำาห้น่ัาย์
ไข่ไก่	 ได้ฟองลัะ	 3.03	 บาทั	 มีราย์ได้เฉลีั�ย์ปี็ลัะ	 
14,449.27	 บาทัต่อปี็	 ด้านัการเชื�อมโย์งตลัาด 
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สั�วนัประเมินัผู้ลัแผู้นัพัฒนัาการเกษตร
ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
โทร. 0 2579 0507

สัอบถึามรายลัะเอียดแลัะข�อม้ลัเพิ�มได�ที� 

สิำนัค้ำาเกษตรอินัทัรีย์์	 เกษตรกรร้อย์ลัะ	 71.71	 มีการนัำาผ่ลัผ่ลิัตเกษตรอินัทัรีย์์ไป็จำาห้น่ัาย์ยั์งสำถ์านัทีั� 
จุดรับซื�อห้รือตลัาดต่าง	ๆ	
	 ทัั�งนีั�	ผ่ลัการป็ระเมินั	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ได้จัดทัำา	ราย์งานัเสำนัอผู้่บริห้าร	คำณะกรรมการ 
ตรวจสำอบแลัะป็ระเมินัผ่ลั	 ป็ระจำากระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 (คำตป็.)	 แลัะห้น่ัวย์งานัทีั�เกี�ย์วข้อง	 
เพื�อนัำาไป็ใช้ป็ระโย์ชน์ัในัการขับเคำลืั�อนัการพัฒนัาเกษตรอินัทัรีย์์	 ในัระย์ะต่อไป็	 ทัั�งในัด้านัสำนัับสำนุันั 
งบป็ระมาณ	 การให้้คำวามสำำาคัำญ่	 เรื�องของแห้ล่ังนัำ�าทีั�ใช้ในัการผ่ลิัต	 การสำร้างการรับรู้แลัะคำวามเข้าใจ	 
ในัการทัำาเกษตรอินัทัรีย์์ทีั�ถู์กต้อง	 เน้ันัการตลัาดนัำาการผ่ลิัต	 	 แลัะการเพิ�มพื�นัทีั�ในัเชิงคุำณภาพมากกว่า 
เชิงป็ริมาณ	 รวมทัั�งการจัดทัำา	 ฐานัข้อมูลัเกษตรอินัทัรีย์์	 ด้านัการสำ่งเสำริมแลัะพัฒนัาการผ่ลัิตอย์่าง	 
ต่อเนืั�อง	 คำรอบคำลุัมการผ่ลิัต	 การแป็รรูป็	 แลัะการตลัาด	 รวมทัั�ง	 สำนัับสำนุันัการแป็รรูป็แลัะพัฒนัา
ผ่ลิัตภัณฑ์์อินัทัรีย์์เพื�อสำร้างมูลัค่ำาเพิ�ม		สำอดคำล้ัองกับรูป็แบบห้รือรสำนิัย์มของผู้่บริโภคำ	โดย์พิจารณากลุ่ัมทีั�มี	 
คำวามพรอ้มแลัะมศัีกย์ภาพ	แลัะสำรา้งการรบัรู้	เกี�ย์วกับตราสำญั่ลัักษณ	์การรบัรองมาตรฐานัเกษตรอนิัทัรีย์์	 
Organic	Thailand	ให้้มากข่�นั	
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	 วันัทีั�	23	ธันัวาคำม	2563	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	จดัสัำมมนัาภาวะ 
เศรษฐกิจการเกษตรป็ี	 2563	 แลัะแนัวโนั้มปี็	 2564	 “เดินัห้น้ัาเกษตรวิถี์ให้ม่	 
ขับเคำลืั�อนัไทัย์อย์า่งย์ั�งย์นืั”	โดย์นัาย์ฉนััทัานันัท์ั	วรรณเขจร	เลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 ราย์งานัถ่์งภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 แลัะกล่ัาวราย์งานั	 
ซ่�งได้รับเกีย์รติจาก	 ดร.เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	กล่ัาวเปิ็ดงานั	แลัะให้้แนัวทัางขับเคำลืั�อนันัโย์บาย์กระทัรวงเกษตร 

งานัสััมมนัาภัาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 แลัะแนัวโนั�มปี 2564
“เดินัหนั�าเกษตรวิถึี ใหม� ขับเคลัื�อนัไทยอย�างยั�งยืนั”

แลัะสำห้กรณ์	ปี็	2564	ณ	ห้้องคำอนัเวนัชั�นัเซ็นัเตอร์	โรงแรมรามาการ์เด้นัส์ำ	กรุงเทัพมห้านัคำร
	 ภาย์ในังานัมีป็าฐกถ์าพิเศษ	หั้วข้อ	“ก้าวทัันัเศรษฐกิจวิถี์ให้ม่	สู่ำโอกาสำภาคำเกษตรไทัย์ทีั�ท้ัาทัาย์”	โดย์	ดร.ศุภชัย์	 
พานิัชภักดิ�	 อดีตผู้่อำานัวย์การให้ญ่่องคำ์การการคำ้าโลัก	 (WTO)	 แลัะอดีตเลัขาธิการการป็ระชุมสำห้ป็ระชาชาติว่าด้วย์ 
การค้ำาแลัะการพัฒนัา	(UNCTAD)
	 แลัะช่วงบ่าย์เป็็นัการเสำวนัา	 หั้วข้อ	 “ทัางรอดป็ลัอดภัย์	 สู่ำเกษตรวิถี์ให้ม่ทีั�ย์ั�งย์ืนั”	 โดย์	 ผ่ศ.ดร.ธนัวรรธน์ั	 
พลัวิชัย์	อธิการบดีมห้าวิทัย์าลััย์ห้อการค้ำาไทัย์	นัาย์ป็ริญ่ญ์่	พานิัชภักดิ�	ป็ระธานัคำณะอนุักรรมการขับเคำลืั�อนัธุรกิจเกษตร	
(Agribusiness)	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	นัาย์ย์งย์ุทัธ	เลัารุจิราลััย์	ผู้่แทันั	Young	Smart	Farmer	แลัะ	ดำาเนิันัการ
เสำวนัา	โดย์	นัาย์บัญ่ชา	ชุมชัย์เวทัย์	์พิธีกรราย์การแลัะผู้่ป็ระกาศข่าวทัางช่อง	3	แลัะ	3HD
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	 วันัทีั�	 12	 มกราคำม	 2564	 ดร.ทััศนัีย์์	 เมืองแก้ว	 รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัป็ระธานั 
การสัำมมนัาห้ลัักสำูตร	 “การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศกับภาคำเกษตร”	 โดย์มีนัาย์ธีรพงษ์	 เห้ลั่าพงศ์พิชญ่์	 
สำำานัักงานันัโย์บาย์แลัะแผ่นัทัรัพย์ากรธรรมชาติแลัะสิำ�งแวดล้ัอม	 แลัะนัาย์เจษฎีา	 สำกุลัคูำ	 องคำ์การบริห้ารจัดการ 
ก๊าซเรือนักระจก	เป็็นัวิทัย์ากรบรรย์าย์	ณ	ห้้องป็ระชุม	3	อาคำารนัวัตกรรม	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

การสััมมนัาหลัักสั้ตร  
“การเปลัี�ยนัแปลังสัภัาพภั้มิอากาศกับภัาคเกษตร”
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	 วันัทีั�	 13	 มกราคำม	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 แลัะ	 
ดร.ทััศนีัย์์	 เมืองแก้ว	 รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมในัพิธีเปิ็ดตัวโคำรงการ	 “การป็รับตัวต่อ 
การเป็ลีั�ย์นัแป็ลังสำภาพภมิูอากาศในัภาคำเกษตรเพื�อเพิ�มการฟ้�นัตัว	แลัะคำวามย์ั�งย์นืัในัพื�นัทีั�สูำง”	ผ่่านัระบบการป็ระชมุทัางไกลั	 
Virtual	 Meeting	 โดย์มี	 ดร.เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานั	 ณ	 
ห้้องป็ระชุม	115	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์

เลัขาธิิการ สัศก. ร�วมเปิดตัวโครงการ  
“การปรับตัวต�อการเปลัี�ยนัแปลังสัภัาพภั้มิอากาศในัภัาคเกษตร  
เพื�อเพิ�มการฟ้�นัตัว แลัะความยั�งยืนัในัพื�นัที�สั้ง”
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	 วันัทีั�	 4	 กุมภาพันัธ์	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
พร้อมด้วย์	 ดร.ทััศนีัย์	์ เมืองแก้ว	 รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 แลัะ	 ดร.พงศ์ไทั	 ไทัโย์ธินั	 ผู้่อำานัวย์การ	 
กองนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	 ร่วมการป็ระชุมคำณะกรรมการบริห้ารการขับเคำลืั�อนังานันัโย์บาย์แลัะแก้ไข 
ปั็ญ่ห้าภาคำเกษตร	 คำรั�งทีั�	 1/2564	 เพื�อพิจารณาผ่ลัการดำาเนิันังานัตามภารกิจสำำาคัำญ่ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
แลัะการกำาห้นัดแผ่นัการป็ฏิิบัติงานัตามแนัวทัางการขับเคำลืั�อนังานักระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 23	 ป็ระเด็นั	 
โดย์มี	 ดร.เฉลัิมชัย์	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์เป็็นัป็ระธานั	 ณ	 ห้้องป็ระชุม	 134-135	 
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์

เลัขาธิิการ สัศก. ร�วมประชุมคณ์ะกรรมการบริหารการขับเคลัื�อนั 
งานันัโยบายแลัะแก�ไขปัญหาภัาคเกษตร ครั�งที� 1/2564
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	 วันัทีั�	 22	 กุมภาพันัธ์	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 (สำศก.)	 
นัาย์วิทัย์า	ฉาย์สุำวรรณ	ทีั�ป็ร่กษา	สำศก.	นัางพัชรารัตน์ั	 ลิั�มศิริกุลั	 ผู้่อำานัวย์การ	สำศทั.	8	แลัะคำณะ	 ร่วมลังพื�นัทีั�ติดตาม
สำถ์านัการณ์การผ่ลัิตทัุเรีย์นันัอกฤดู	 ณ	 แป็ลังให้ญ่่ตำาบลัตลิั�งชันั	 อำาเภอทั่าศาลัา	 จังห้วัดนัคำรศรีธรรมราช	 เกษตรกร 
ผู้่ป็ลูักทุัเรีย์นันัอกฤดูตำาบลัตลิั�งชันั	 อำาเภอท่ัาศาลัา	 จังห้วัดนัคำรศรีธรรมราช	 เริ�มป็ลัูกทุัเรีย์นัห้มอนัทัอง	 ตั�งแต่ปี็	 2535	 
แลัะมีป็ระสำบการณ์การผ่ลิัตทุัเรีย์นันัอกฤดูมากว่า	20	ปี็	รวมกลุ่ัมแลัะจัดตั�งเป็็นัวิสำาห้กิจชุมชนั	“กลุ่ัมผ่ลิัตทุัเรีย์นันัอกฤดู
ตำาบลัตลิั�งชันั”	มีสำมาชิก	119	ราย์	พื�นัทีั�	1,100	ไร่	สำามารถ์ผ่ลัติทุัเรีย์นันัอกฤดคุูำณภาพสำง่ออกไมน้่ัอย์กว่า	3,500	ตันัต่อปี็	 
ได้รับการรับรองมาตรฐานั	 GAP	 ย์กระดับคำุณภาพผ่ลัผ่ลัิต	 โดย์มีผ่ลัผ่ลิัตคุำณภาพระดับ	 A	 ได้รับรางวัลัทีั�	 2	 จาก 
การป็ระกวดแป็ลังให้ญ่่	 ปี็	 2559	 แลัะ	 2560	 ในัสำ่วนัของการตลัาด	 ผ่ลัผ่ลัิตมีป็ริมาณแลัะคำุณภาพผ่ลัผ่ลัิตสำอดคำลั้อง 
กับคำวามต้องการของตลัาด	 เกษตรกรรวมกลุ่ัมกันัจำาห้นั่าย์โดย์มีผู้่ป็ระกอบเข้ามาป็ระมูลัผ่ลัผ่ลิัต	 ทัำาให้้ได้ราคำาสำูงกว่า 
การจำาห้น่ัาย์แบบทัั�วไป็กิโลักรัมลัะ	5-10	บาทั	แลัะมีระบบตรวจสำอบย์้อนักลัับ	เช่นั	QR	Codeบาร์โค๊ำด	เป็็นัต้นั

เลัขาธิิการ สัศก. ลังพื�นัที�ติดตามสัถึานัการณ์์ 
การผู้ลัิตทุเรียนันัอกฤด้ ณ์ แปลังใหญ�ตำาบลัตลัิ�งชันั
อำาเภัอท�าศาลัา จังหวัดนัครศรีธิรรมราช
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เลัขาธิิการ สัศก. เป็นัประธิานัเปิดการอบรม 
แลัะสัาธิิตการเกษตรไทยด�วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ์ ตำาบลัสัวนัขันั อำาเภัอช�างกลัาง จังหวัดนัครศรีธิรรมราช

	 วันัทีั�	23	กุมภาพันัธ์	2564	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	เป็็นัป็ระธานั 
เปิ็ดการอบรมแลัะสำาธิตการเกษตรไทัย์ด้วย์ป็รัชญ่าเศรษฐกิจพอเพีย์ง	โดย์มีนัางพัชรารัตน์ั	ลิั�มศิริกุลั	ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตรทีั�	8	สุำราษฎีร์ธานีั	(สำศทั.8)	กล่ัาวราย์งานั	ทัั�งนีั�	การอบรมดังกล่ัาวจัดข่�นัระห้ว่างวันัทีั�	23	-	25	กุมภาพันัธ์	 
2564	ณ	ศูนัย์เ์รีย์นัรู้การเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	ห้มู่	6	ตำาบลัสำวนัขันั	อำาเภอช้างกลัาง	จังห้วัดนัคำรศรีธรรมราช
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กิจกรรมบำาเพ็ญสัาธิารณ์ประโยชนั์จิตอาสัา  
“เราทำาความ ดี ด�วยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจำาปี 2564

		 วันัทีั�	19	มีนัาคำม	2564	นัาย์ฉนััทัานันัท์ั	วรรณเขจร	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัป็ระธานั 
เปิ็ดกิจกรรมบำาเพ็ญ่สำาธารณป็ระโย์ชน์ัจิตอาสำา	 “เราทัำา 
คำวาม	ดี	 ด้วย์หั้วใจ”	Big	Cleaning	Day	ป็ระจำาปี็	2564	 
ซ่�งจัดข่�นัโดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงคำ์เพื�อป็รับภูมิทััศน์ั	 จัดสำภาพแวดลั้อม 
ในัสำถ์านัทีั�ป็ฏิิบัติงานัให้้มีคำวามสำวย์งามแลัะเป็็นัระเบีย์บ	 
เรีย์บร้อย์	 รวมทัั�งเป็็นัการเตรีย์มคำวามพร้อมในัการจัดงานั
วันัคำล้ัาย์วันัสำถ์าป็นัาของสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
คำรบรอบ	42	ปี็	โดย์มี	นัางศศิญ่า	ป็านัตั�นั	เลัขานุัการกรม	
ในัฐานัะป็ระธานัคำณะกรรมการดำาเนิันังานั	5	สำ	สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 กล่ัาวราย์งานั	ณ	 อาคำารนัวัตกรรม	
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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พิธิีเปิดป้ายอาคารสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร เนัื�องในัโอกาสั 
ครบรอบ 42 ปี วันัคลั�ายวันัสัถึาปนัา สัศก. ประจำาปี 2564

	 วันัทีั�	 24	 มีนัาคำม	 2564	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 (สำศก.)	 จัดพิธีเปิ็ดป้็าย์สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
โดย์ท่ัานัเจ้าป็ระคุำณสำมเด็จพระมห้ารัชมงคำลัมุนีั	 (ธงชัย์	 ธมฺมธโช)	 เจ้าคำณะให้ญ่่ห้นักลัาง	 กรรมการมห้าเถ์รสำมาคำม	 
วัดไตรมิตรวิทัย์าราม	กรุงเทัพมห้านัคำร	ทัำาการเจิมป้็าย์แลัะป็ระพรมนัำ�าพระพุทัธมนัต์	เพื�อคำวามเป็็นัสิำริมงคำลั	โดย์ได้รับ
เกีย์รติจาก	ดร.เฉลิัมชัย์	ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานัเปิ็ดแพรคำลุัมป้็าย์	พร้อมทัั�ง 
คำณะผู้่บริห้ารระดับสูำงกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 ได้แก่	 นัาย์ธนัา	 ชีรวินิัจ	 เลัขานุัการรัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตร 
แลัะสำห้กรณ์	แลัะ	ดร.ทัองเป็ลัว	กองจันัทัร์	ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ร่วมเป็็นัเกีย์รติในัพิธี
		 ในัการนีั�	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	นัำาโดย์	นัาย์ฉนััทัานันัทั	์วรรณเขจร	เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	
คำณะผู้่บริห้าร	ข้าราชการ	แลัะเจ้าห้น้ัาทีั�	ร่วมในัพิธีคำรั�งนีั�	ณ	บริเวณห้น้ัาอาคำารนัวัตกรรม	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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การสััมมนัา “42 ปี สัศก. จุดเปลัี�ยนัสั้�ความสัำาเร็จ”  
ในัโอกาสัครบรอบ 42 ปี วันัคลั�ายวันัสัถึาปนัา สัศก.

	 วันัทีั�	 24	 มีนัาคำม	 2564	 ดร.เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั	
รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานั
ในัพิธีเปิ็ดการสัำมมนัา		เรื�อง	“42	ปี็	สำศก.	จุดเป็ลีั�ย์นัสู่ำคำวาม
สำำาเร็จ”	พร้อมมอบนัโย์บาย์แลัะกล่ัาว	แสำดงคำวามย์นิัดีเนืั�อง
ในัโอกาสำคำรบรอบ	 42	 ปี็	 วันัคำล้ัาย์วันัสำถ์าป็นัาสำำานัักงานั	 
เศรษฐกิจการเกษตร	 ป็ระจำาปี็	 2564	 โดย์มีคำณะผู้่บริห้าร
ระดับสูำงกระทัรวงเกษตร		ได้แก่	นัาย์ธนัา	ชีรวินิัจ	เลัขานุัการ
รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 	 แลัะ	 
ดร.ทัองเป็ลัว	กองจันัทัร์	ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
ร่วมเป็็นัเกีย์รติ	 	 ในัการนีั�	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร		เป็็นัผู้่กล่ัาวราย์งานั	 
ณ	 ห้้องป็ระชุมพ่�งบุญ่	 ชั�นั	 8	 อาคำารวิสัำย์ทััศน์ั	 สำำานัักงานั	 
เศรษฐกิจการเกษตร
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	 วันัทีั�	 31	 มีนัาคำม	 2564	 นัาย์พลัเชษฐ์	 ตราโช	 
รองเลัขาธิการสำำานัักงานั	เศรษฐกิจการเกษตร	เป็็นัป็ระธานั 
กล่ัาวเปิ็ดการป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการ	 	 เรื�อง	 การจัดทัำา
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำ	 ระห้ว่างวันัทีั�	 
31		มีนัาคำม	-	2	เมษาย์นั	2564	เพื�อฝึกป็ฏิิบัติการคำำานัวณ
ดัชนีัผ่ลัผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร	 การป็ฎิีบัติการป็ระมาณการ 
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	 ห้ลัักการเขีย์นัราย์งานัภาวะ 
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำโดย์มี	ดร.พงศ์ไทั	ไทัโย์ธินั	 
ผู้่อำานัวย์การ	 กองนัโย์บาย์แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	 
เป็็นัผู้่กล่ัาวราย์งานั	 แลัะมีเจ้าห้น้ัาทีั�	 จากกองนัโย์บาย์ 
แลัะแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	 ศูนัย์์ข้อมูลัเกษตรแห่้งชาติ	 
แลัะสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทีั�	 1-12	 เข้าร่วม 
การป็ระชุม	ณ	โรงแรมบางแสำนั		เฮอริเทัจ	จังห้วัดชลับุรี

การประชุมเชิงปฏิิบัติการ 
การจัดทำาภัาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภั้มิภัาค
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	 วันัทีั�	2	เมษาย์นั	2564	นัาย์พลัเชษฐ์	ตราโช	รองเลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมด้วย์	 นัางอังคำณา	 พุทัธศรี	 ผู้่อำานัวย์การสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตรทีั�	1	เชีย์งให้ม่	แลัะเจ้าห้น้ัาทีั�จากศูนัย์ส์ำารสำนัเทัศการเกษตร	 
แลัะสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรทีั�	 1	 เชีย์งให้ม่	 ลังพื�นัทีั�ติดตามสำถ์านัการณ์ 
การสำำารวจภาวะการผ่ลิัตส้ำมเขีย์วห้วานั	 ปี็	 2564	 แลัะสำำารวจคำวามถู์กต้อง 
การแป็ลัภาพถ่์าย์ดาวเทีัย์มเนืั�อทีั�ส้ำมเขีย์วห้วานั	ณ	อำาเภอฝาง	จังห้วัดเชีย์งให้ม่

รองเลัขาธิิการ สัศก. ติดตามสัถึานัการณ์์สั�มเขียวหวานั  
อ.ฝาง จ.เชียงใหม�

Annual Report 2021
Office of Agricultural Economics

146



	 วันัทีั�	 28	 พฤษภาคำม	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
ร่วมป็ระชุมคำณะมนัตรีองค์ำกรสำำารองข้าวฉุกเฉินัของอาเซีย์นับวกสำาม	(APTERR)	คำรั�งทีั�ี	9	ผ่่านัระบบการป็ระชุมทัางไกลั	 
โดย์มีนัาย์ชาญ่พิทัย์า	 ฉิมพาลัี	 ผู้่จัดการทัั�วไป็สำำานัักงานัเลัขานัุการ	 APTERR	 เป็็นัป็ระธานั	 เพื�อรับทัราบแลัะพิจารณา 
ผ่ลัการดำาเนิันังานัระบาย์ข้าวภาย์ใต้	Tier	1	แลัะ	3	ของเมีย์นัมา	ฟิลิัป็ปิ็นัส์ำ	แลัะกัมพูชา	ตลัอดจนัแผ่นัการดำาเนิันังานั	 
แลัะงบป็ระมาณป็ระจำาปี็	ณ	ห้้องป็ระชุม	AEOC	ชั�นั	3	อาคำารศูนัย์์ป็ฎิีบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณ์ะมนัตรี APTERR ครั�งที� 9
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		 วันัทีั�	 14	 มิถุ์นัาย์นั	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
ร่วมป็ระชุมการจัดทัำา	 (ร่าง)	 แผ่นัป็ฏิิบัติราชการของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ระย์ะ	 5	 ปี็	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2570)	 
ณ	 ห้้องป็ระชุมเลัขาธิการชั�นั	 4	 อาคำารนัวัตกรรม	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ในัการนีั�	 ดร.	 ทััศนีัย์์	 เมืองแก้ว	 
รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 แลัะ	 ดร.	 พงศ์ไทั	 ไทัโย์ธินั	 ผู้่อำานัวย์การกองนัโย์บาย์แลัะแผ่นั 
พัฒนัาการเกษตร	 เข้าร่วมป็ระชุมในัคำรั�งนีั�ด้วย์	 โดย์มี	 นัาย์สำำาราญ่	 สำาราบรรณ์	 รองป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 
เป็็นัป็ระธานั	ณ	ห้้องป็ระชุม	135	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์

ประชมุการจัดทำา (ร�าง) แผู้นัปฏิบัิตริาชการของกระทรวงเกษตร 
แลัะสัหกรณ์์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
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		 วันัทีั�	 29	 มิถุ์นัาย์นั	 2564	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตร	 จัดฝึกอบรม	ห้ลัักสูำตร	“การพัฒนัาข้าราชการ
บรรจุให้ม่	ระห้ว่างวันัทีั�	29	มิถุ์นัาย์นั	–	2	กรกฎีาคำม	2564	 
โดย์มีวัตถุ์ป็ระสำงคำ์ เ พื�อให้้ เรีย์นัรู้ระเบีย์บแบบแผ่นั 
ของทัางราชการ	ห้ลัักเกณฑ์์	แลัะวิธีป็ฏิิบัติราชการ	สำามารถ์
ป็ฏิิบัติงานัตามบทับาทัห้น้ัาทีั�สำอดคำล้ัองกับภาวการณ์ 
ทีั� เป็ลีั�ย์นัแป็ลังไป็ได้อย์่างมีป็ระสิำทัธิภาพ	 รวมถ่์งมี 
จิตสำำาน่ักทีั�ดี	 ศรัทัธาต่ออาชีพข้าราชการ	 มุ่งมั�นัในัการ 
ป็ฏิิบัติงานัเพื�อป็ระโย์ชน์ัสำ่วนัรวม	 ตลัอดจนัสำร้างเคำรือข่าย์	
แลัะการป็ระสำานังานัต่อไป็
		 ทัั�งนีั� 	 ได้ รับเกีย์รติ	 นัาย์ศรีไพร	 บุญ่ย์ะเดช	 
ผู้่เชี�ย์วชาญ่ด้านัพัฒนัาระบบบริห้าร	 มาบรรย์าย์ในัหั้วข้อ	 
“การพฒันัาองคำก์าร	สำำานัักงานัเศรษฐกจิการเกษตร	ป็	ี2564”	 
ให้้แก่ข้าราชการให้ม่	อบรมผ่่านัการถ่์าย์ทัอดสัำญ่ญ่าณดิจิทััลั 
ผ่่านัโป็รแกรม	 ZOOM	ณ	 ห้้องป็ระชุม	 1	 ชั�นั	 3	 อาคำาร
นัวัตกรรม	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

สัศก. จัดฝึกอบรม หลัักสั้ตร “การพัฒนัาข�าราชการบรรจุใหม�”
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	 วันัทีั�	 30	 มิถ์ุนัาย์นั	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์	 
นัางอัญ่ชนัา	ตราโช	รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	แลัะ	นัาย์ธวัชชัย์	 เดชาเชษฐ์	 ผู้่อำานัวย์การสำำานัักวิจัย์ 
เศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมป็ระชุมคำณะกรรมการนัโย์บาย์แลัะพัฒนัาสัำบป็ะรดแห่้งชาติ	 คำรั�งทีั�	 1/2564	 โดย์มี	 
นัาย์จุรินัทัร์	 ลัักษณวิศิษฏ์ิ	 รองนัาย์กรัฐมนัตรี	 เป็็นัป็ระธานั	 เพื�อพิจารณาแนัวทัางการบริห้ารจัดการสัำบป็ะรดแลัะ 
แผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัสัำบป็ะรด	ปี็	2564	–	2565	ณ	ห้้องป็ระชุม	412	อาคำารรัฐสำภา

การประชุมคณ์ะกรรมการนัโยบาย 
แลัะพัฒนัาสัับปะรดแห�งชาติ ครั�งที� 1/2564
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	 วันัทีั�	13	กรกฎีาคำม	2564	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมด้วย์	 
ดร.ทััศนีัย์์	 เมืองแก้ว	 รองเลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตร	แลัะ	นัางอัญ่ชนัา	ตราโช	รองเลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	 พร้อมคำณะผู้่บริห้าร	 เข้าร่วมชี�แจง 
งบป็ระมาณราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
ผ่่านัระบบการป็ระชุมออนัไลันั์	 ณ	 ห้้องป็ระชุมชั�นั	 3	 
อาคำารศูนัย์์ป็ฏิิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	 สำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร

ประชุมคณ์ะกรรมาธิิการวิสัามัญพิจารณ์าศึกษา 
ร�าง พรบ. งบประมาณ์รายจ�ายประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2564
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	 วันัทีั�	 19	 กรกฎีาคำม	 2564	 นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	 
วรรณเขจร	 เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 
พร้อมด้วย์	 ดร.ทััศนีัย์์	 เมืองแก้ว	 รองเลัขาธิการสำำานัักงานั 
เศรษฐกิจการเกษตร	แลัะนัางอัญ่ชนัา	ตราโช	รองเลัขาธิการ 
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	พร้อมคำณะผู้่บริห้ารระดับสูำง	 
ซ่�งนัำาโดย์	 ดร.ทัองเป็ลัว	 ทัองจันัทัร์	 ป็ลััดกระทัรวงเกษตร
แลัะสำห้กรณ์	ร่วมการป็ระชุมคำณะอนุักรรมาธิการพิจารณา 
คำวามเชื�อมโย์งงบป็ระมาณกับแผ่นัแม่บทัภาย์ใต้ย์ุทัธศาสำตร์ชาติ	 
แลัะแผ่นัป็ฏิิรูป็ป็ระเทัศ	(ฉบบัป็รบัป็รงุ)	ในัคำณะกรรมาธกิาร
วิสำามัญ่พิจารณาศ่กษาร่างพระราชบัญ่ญั่ติงบป็ระมาณ
ราย์จ่าย์ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	 2565	 ผ่่านัระบบการ
ป็ระชุมออนัไลัน์ั	ณ	 ห้้องป็ระชุมชั�นั	 3	 อาคำารศูนัย์์ป็ฏิิบัติ
การเศรษฐกิจการเกษตร	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณ์ะอนุักรรมาธิิการพิจารณ์าความเชื�อมโยง 
งบประมาณ์กับแผู้นัแม�บทภัายใต�ยุทธิศาสัตร์ชาติ  
แลัะแผู้นัปฏิิร้ปประเทศ (ฉับับปรับปรุง)
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	 วันัทีั�	19	สิำงห้าคำม	2564	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมการป็ระชุม
รัฐมนัตรีคำวามมั�นัคำงอาห้ารเอเป็คำ	 คำรั�งทีั�	 6	 ร่วมกับรัฐมนัตรีแลัะผู้่แทันัจากเขตเศรษฐกิจสำมาชิกเอเป็คำ	 ทัั�ง	 21	 เขต	 
โดย์มี	 ดร.เฉลิัมชัย์	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 เป็็นัป็ระธานั	 ผ่่านัระบบการป็ระชุมทัางไกลั	
พร้อมด้วย์	ดร.ทัองเป็ลัว	กองจันัทัร์	ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	แลัะนัาย์ระพีภัทัร์	จันัทัรศรีวงศ์	รองป็ลััดกระทัรวง
เกษตรแลัะสำห้กรณ์เข้าร่วม	ณ	ห้้องป็ระชุม	123	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์

การประชุมรัฐมนัตรีความมั�นัคงอาหารเอเปค ครั�งที� 6
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	 วันัทีั�	 13	 ตุลัาคำม	 2564	 สำำานัักงานัเศรษฐกิจ 
การเกษตร	นัำาโดย์	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	เลัขาธิการ
สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 เป็็นัป็ระธานัในัพิธ ี
วางพวงมาลัา	เนืั�องในัวันัคำล้ัาย์วันัสำวรรคำตพระบาทัสำมเด็จ
พระบรมชนักาธิเบศร	 มห้าภูมิพลัอดุลัย์เดชมห้าราช	 
บรมนัาถ์บพิตร	โดย์มีคำณะผู้่บริห้าร	ข้าราชการ	เข้าร่วมพิธี	 
ณ	 บริเวณห้้องโถ์ง	 ชั�นั	 1	 อาคำารนัวัตกรรม	 สำำานัักงานั
เศรษฐกิจการเกษตร	 เพื�อเป็็นัการน้ัอมรำาล่ักถ่์งพระราช
กรณีย์กิจแลัะพระมห้ากรุณาธิคุำณของพระบาทัสำมเด็จ
พระบรมชนักาธิเบศร	 มห้าภูมิพลัอดุลัย์เดชมห้าราช	 
บรมนัาถ์บพิตร	 ทีั�ได้ทัรงป็ฏิิบัติอันัเป็็นัคุำณป็ระโย์ชน์ั 
แก่ป็ระเทัศชาติแลัะป็ระชาชนั

พิธิีวางพวงมาลัา เนัื�องในัวันัคลั�ายวันัสัวรรคตพระบาทสัมเด็จ 
พระบรมชนักาธิิเบศร มหาภั้มิพลัอดุลัยเดชมหาราช บรมนัาถึบพิตร
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	 วันัทีั�	28	ตุลัาคำม	2564	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	
เลัขาธิการ	สำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	ร่วมเป็็นัผู้่ดำาเนิันั
ราย์การในังานัสัำมมนัาวิชาการ	 “Disruptive	 Change:	
เกษตรไทัย์ต้องเป็ลีั�ย์นัโฉม”	 โดย์มี	 ดร.เฉลัิมชัย์	 ศรีอ่อนั	 
รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กณ์	 เป็็นัป็ระธานั
เปิ็ดงานัแลัะป็าฐกถ์า	พิเศษ	“นัโย์บาย์ของกระทัรวงเกษตร
แลัะสำห้กรณ์”	แลัะดร.อภิชาติ	พงษ์ศรีห้ดุลัชัย์	 เลัขาธิการ
สำมาคำมเศรษฐศาสำตร์เกษตรแห่้งป็ระเทัศไทัย์ในัพระบรม
ราชูป็ถั์มภ์	กล่ัาวราย์งานั
	 นัอกจากนีั�	 มีการบรรย์าย์พิเศษ	 “การป็รับตัว 
ของกระทัรวงเกษตร	 แลัะสำห้กรณ์”	 โดย์	 ดร.ทัองเป็ลัว	 
กองจันัทัร์	 ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 พร้อมด้วย์
คำณะวิทัย์ากรผู้่ร่วมเสำวนัา	 ได้แก่	 นัาย์ปี็ติพงศ์	 พ่�งบุญ่	 
ณ	อย์ธุย์า	นัาย์กสำมาคำมเศรษฐศาสำตร์เกษตรฯ	รศ.ดร.วิษณุ	
อรรถ์วานิัช	คำณะเศรษฐศาสำตร	์มห้าวิทัย์าลััย์เกษตรศาสำตร์	 
คุำณผ่กากาญ่จนั์	 ภู่พุดตาลั	 เกษตรกรผู้่ป็ลัูกข้าว	 คุำณสำมิต	 
ทัวีเลิัศนิัธิ	กรรมการผู้่จัดการ	บริษัทั	นิัธิฟู้ดส์ำ	จำากัด
	 ทัั� ง นีั� 	 การสัำมมนัาดังกล่ัาว	 จัดโดย์สำมาคำม
เศรษฐศาสำตร์เกษตร	แห่้งป็ระเทัศไทัย์ในัพระบรมราชูป็ถั์มภ์
	ร่วมกับ	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	สำำานัักงานัเศรษฐกิจ
การเกษตร	 แลัะมห้าวิทัย์าลััย์เกษตรศาสำตร์	 ผ่่านัการ	
ถ่์าย์ทัอดสำด	ระบบออนัไลัน์ั	ZOOM	แลัะ	Live	Facebook	
Fanpage	เศรษฐกิจการเกษตรเพื�อป็ระชาชนั

การสััมมนัาวิชาการ  
“Disruptive Change: เกษตรไทยต�องเปลัี�ยนัโฉัม”
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	 วันัทีั�	17	ธันัวาคำม	2564	นัาย์ฉันัทัานันัท์ั	วรรณเขจร	 
เลัขาธิการสำำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร	 ร่วมเป็็นัเกีย์รติ
ในัพิธีลังนัามบันัท่ักคำวามร่วมมือการสำร้างคำวามมั�นัคำง
อย์่างยั์�งย์ืนัให้้แก่เกษตรกรด้วย์การผ่ลิัตไฟฟ้าแลัะพลัังงานั	 
คำวามรอ้นัจากพชืพลัังงานั	เพื�อชุมชนัแลัะเศรษฐกจิฐานัราก	 
โดย์มี	 นัาย์สุำพัฒนัพงษ์	 	 พันัธ์มีเชาว์	 รองนัาย์กรัฐมนัตรี	 
แลัะรฐัมนัตรว่ีาการกระทัรวงพลัังงานั	พร้อมดว้ย์		ดร.เฉลัมิชัย์	 
ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่าการกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	 

พิธิีลังนัามบันัทึกความร�วมมือการสัร�างความมั�นัคงอย�างยั�งยืนั

กล่ัาวมอบนัโย์บาย์แนัวทัางการดำาเนิันังานัในัคำวามร่วมมือคำรั�งนีั�	 แลัะ	 นัาย์นัราพัฒน์ั	 	 แก้วทัอง	 ผู้่ช่วย์รัฐมนัตรีป็ระจำา
กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์	ในัฐานัะ	ป็ระธานักรรมการส่ำงเสำริมการใช้ปั็จจัย์การผ่ลิัตทีั�เห้มาะสำมเพื�อลัดต้นัทุันัการผ่ลิัต
ของเกษตรกรแลัะสำถ์าบันัเกษตรกร	เป็็นัผู้่กล่ัาวราย์งานั
	 ทัั�งนีั�	การลังนัามดงักล่ัาว	เป็็นัการลังนัามรว่มกนััระห้วา่ง	กระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ	์(ดร.ทัองเป็ลัว	กองจนััทัร์	 
ป็ลััดกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์)		กระทัรวงพลัังงานั	(นัาย์กุลิัศ	สำมบัติศิริ	ป็ลััดกระทัรวงพลัังงานั)	กระทัรวงทัรัพย์ากร 
ธรรมชาติแลัะสิำ�งแวดล้ัอม	 (นัาย์จงคำล้ัาย์	 วรพงศธร	 รองป็ลััดกระทัรวงทัรัพย์ากรธรรมชาติแลัะสิำ�งแวดล้ัอม)	 แลัะสำภา
อุตสำาห้กรรมแห่้งป็ระเทัศไทัย์		(นัาย์สำมัย์	ลีั�สำกุลั	รองป็ระธานัสำภาอุตสำาห้กรรมแห่้งป็ระเทัศไทัย์)	ณ	ห้้อง	115	กระทัรวง
เกษตรแลัะสำห้กรณ์	รวมถ่์งผ่่านัระบบออนัไลัน์ั	ZOOM	Meeting
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 ■	 อัตรากำาลัังของข้าราชการ	 661	 อัตรา	 มีคำนั	 577	 อัตรา

 ■	 อัตรากำาลัังของลูักจ้างป็ระจำา	 70	 อัตรา	 มีคำนั	 70	 อัตรา	 	

 ■	 อัตรากำาลัังของพนัักงานัราชการ	 299	 อัตรา	 มีคำนั	 291	 อัตรา

อัตรากำาลัังข�าราชการ / ลั้กจ�างประจำา / พนัักงานัราชการ 
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งบรายจ�าย ปี 2564 ปี 2565
อัตราเพิ�ม/
ลัดร�อยลัะ

งฺบประมาณ  624,026,300  601,888,700 - 3.55 
1.  งฺบบคฺุลากร  333,884,200  329,825,300 - 1.22 

เงินัเดือนัข้าราชการ 	224,954,500	 	221,757,200	 -	1.42	
คำ่าจ้างป็ระจำา 	28,639,400	 	24,653,300	 -	13.92	
พนัักงานัราชการ 	80,290,300	 	83,414,800	 	3.89	

2.  งฺบด้ําเนํินํงฺานํ  119,561,900  106,473,400 - 10.95 
คำ่าตอบแทันัใช้สำอย์แลัะวัสำดุ 	101,101,400	 	89,261,900	 -	11.71	
คำ่าสำาธารณปู็โภคำ 	18,460,500	 	17,211,500	 -	6.77	

3.  งฺบลงฺทุนํ  103,900,600  100,952,200 - 2.84 
คำ่าคำรุภัณฑ์์ 	81,932,600	 	100,411,200	 	22.55	
คำ่าทัี�ดนิัแลัะสำิ�งก่อสำร้าง 	21,968,000	 	541,000	 -	97.54	

4.  งฺบรายจ�ายอ่�นํ  65,935,600  64,397,800 - 2.33 
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการเดินัทัางไป็ราชการต่างป็ระเทัศชั�วคำราว 	2,000,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจัดป็ระชุมระห้ว่างป็ระเทัศ 	-	 	812,600	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการจัดทัำาข้อมูลัพืชเศรษฐกิจเชิงล่ัก 	5,000,000	 	801,000	 -	83.98	
ค่ำาใช้จ่าย์การติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการพระราชดำาริฯ 	2,478,200	 	2,478,200	 	-	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการศ่กษาแนัวทัางการรวบรวมแลัะกระจาย์สิำนัค้ำาเกษตรของสำถ์าบันัเกษตรกรด้วย์โซ่คำวามเย็์นั
	(Cold	Chain)

	477,400	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการบริห้ารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่ 	6,950,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาแลัะวิเคำราะห์้เศรษฐกิจสิำนัค้ำาเกษตรทีั�เห้มาะสำมกับศักย์ภาพของพื�นัทีั�แลัะ
เพิ�มโอกาสำทัางเศรษฐกิจ

	-	 	4,950,000	 100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการพัฒนัาเศรษฐกจิการเกษตรอาสำาป็ระจำาศูนัย์เ์รีย์นัรู้การเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการผ่ลิัตสิำนัค้ำาเกษตร 	9,750,000	 	5,820,000	 -	40.31	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการเกษตรอินัทัรีย์์ 	500,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาเกษตรอินัทัรีย์์ในัระดับพื�นัทีั� 	978,600	 	812,500	 -	16.97	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการศ่กษาการบริห้ารจัดการกลุ่ัมเกษตรกรทีั�ผ่ลิัตปุ็�ย์อินัทัรีย์์ 	144,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการส่ำงเสำริมเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ 	500,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการติดตามแลัะป็ระเมินัผ่ลัการส่ำงเสำริมการเกษตรแบบแป็ลังให้ญ่่ 	2,500,000	 	2,000,000	 -	20.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการจัดทัำาสำารสำนัเทัศต้นัทุันัการผ่ลิัตภาคำเกษตร 	2,789,300	 	1,756,900	 -	37.01	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการติดตามสำถ์านัการณ์สิำนัค้ำาเกษตร	 ปั็จจัย์การผ่ลัิตแลัะภาวะเศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัแลัะ
สำถ์าบันัเกษตรกร

	2,225,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจัดทัำาแผ่นัป็ฏิิบัติการด้านัการเกษตร 	900,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจัดทัำาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคำ 	5,500,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาแนัวทัางการพัฒนัาเกษตรอัตลัักษณ์พื�นัถิ์�นัอย์่างย์ั�งย์ืนั 	220,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการสำารสำนัเทัศเพื�อสำนัับสำนุันัการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาเกษตรในัระดับจังห้วัด 	3,156,900	 	512,500	 -	83.77	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการจดัเก็บข้อมูลัผ่ลัผ่ลิัตต่อไร่โดย์วิธีตั�งแป็ลังเกบ็เกี�ย์วผ่ลัผ่ลิัต	(Crop	Cutting) 	1,545,100	 	1,545,100	 	-	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการสำำารวจภาวะเศรษฐกิจสัำงคำมคำรัวเรือนัแลัะแรงงานัเกษตร 	4,617,600	 	600,000	 -	87.01	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันังานัโคำรงการพัฒนัาระบบเตือนัภัย์เศรษฐกิจการเกษตร 	1,100,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการพัฒนัาศักย์ภาพการติดตามแลัะวิเคำราะห์้ภัย์พิบัติทัางการเกษตร 	-	 	1,100,000	 100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการติดตามผ่ลัการดำาเนิันังานัโคำรงการภาย์ใต้แผ่นังานับูรณาการพัฒนัาแลัะส่ำงเสำริมเศรษฐกิจ
ฐานัราก

	2,716,000	 	4,791,000	 	76.40	

ค่ำาจ้างทีั�ป็ร่กษาเพื�อการป็ระเมินัผ่ลัแผ่นังานับูรณาการพัฒนัาแลัะส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐานัราก 	2,812,500	 	-	 -	100.00	

งบประมาณ์รายจ�ายประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2564-2565  
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานัประจำาปี 2564
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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งบรายจ�าย ปี 2564 ปี 2565
อัตราเพิ�ม/
ลัดร�อยลัะ

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาคำวามเห้มาะสำมของรูป็แบบการป็ลูักพืชเสำริมแลัะการทัำาอาชีพเสำริมในัสำวนั
ย์างพารา

	270,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาการบริห้ารจัดการสิำนัค้ำาป็ระมงตลัอดห่้วงโซ่อุป็ทัานั 	120,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาห่้วงโซ่อุป็ทัานัสิำนัค้ำาข้าวเจ้า 	230,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาศักย์ภาพการแป็รรูป็ใบสัำบป็ะรดเป็็นัผ่ลิัตภัณฑ์์เส้ำนัใย์ 	400,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาคำวามคุ้ำมค่ำาการป็ลูักพืชในัโรงเรือนัด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีอัจฉริย์ะ 	220,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาการบริห้ารจัดการอ้อย์ไฟไห้มทัั�งระบบ 	190,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการวิเคำราะห์้พฤติกรรมการตัดสิำนัใจป็ลูักพืชของเกษตรกรภาย์ใต้การเป็ลีั�ย์นัแป็ลัง
ภูมิอากาศ

	300,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการศ่กษาแนัวทัางการเพิ�มศักย์ภาพการผ่ลิัตของคำรัวเรือนัเกษตรทีั�มีราย์ได้ตำ�ากว่าเส้ำนั
ย์ากจนั	เพื�อลัดคำวามเห้ลืั�อมลัำ�าทัางด้านัราย์ได้ในัภาคำเกษตร

	700,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการศ่กษาแนัวทัางการพัฒนัาแลัะเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการให้้บริการภาคำ
การเกษตร	(ASP)	

	2,284,000	 	-	 -	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการจ้างทีั�ป็ร่กษาโคำรงการส่ำงเสำริมการพัฒนัาระบบป็ระกันัภัย์ผ่ลัผ่ลิัตทัางการเกษตร 	2,361,000	 	-	 -	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการศ่กษาวิเคำราะห์้เชิงเศรษฐกิจของการนัำาผ่ลัพลัอย์ได้แลัะวัสำดุเห้ลืัอใช้ทัางการ
เกษตรมาใช้ในัอุตสำาห้กรรมต่อเนืั�องแลัะพลัังงานัทัางเลืัอก

	-	 	4,534,400	 	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการศ่กษาแนัวทัางลัดคำวามเห้ลืั�อมลัำ�าในัภาคำเกษตร	 	-	 	3,000,000	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการศ่กษานัวัตกรรมสู่ำการพัฒนัาการเกษตร 	-	 	600,000	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการศ่กษาแนัวทัางการพัฒนัาศักย์ภาพเกษตรกรในัการเพิ�มป็ระสิำทัธิภาพการ
ผ่ลิัตภาคำการเกษตรด้วย์เทัคำโนัโลัย์ีแลัะนัวัตกรรม

	-	 	1,150,000	 	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการสำำาคัำญ่ภาย์ใต้แผ่นัแม่บทัด้านัการเกษตร 	-	 	2,080,000	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการติดตามป็ระเมินัผ่ลัโคำรงการ	1	ตำาบลั	1	กลุ่ัมเกษตรทัฤษฎีีให้ม่ 	-	 	700,000	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการติดตามแลัะวิเคำราะห์้สำถ์านัการณ์แนัวโน้ัมภาคำเกษตร	 	-	 	2,500,000	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการขับเคำลืั�อนัแลัะติดตามแผ่นัพัฒนัาการเกษตร	แลัะแผ่นัย์ุทัธศาสำตร์ฯ 	-	 	1,534,200	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการจัดทัำาฐานัข้อมูลัแลัะแนัวทัางการพัฒนัาสิำนัค้ำาเกษตรอัตลัักษณ์ด้วย์
เทัคำโนัโลัย์แีลัะนัวัตกรรม

	-	 	1,031,900	 	100.00	

ค่ำาใช้จ่าย์ในัดำาเนิันัการจัดทัำาสำารสำนัเทัศสิำนัค้ำาเกษตรทีั�สำำาคัำญ่เพื�อเพิ�มศักย์ภาพการผ่ลิัต 	-	 	787,500	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการสำร้างการรับรู้	สู่ำคำวามเข้าใจ	Big	Data	ของกระทัรวงเกษตรแลัะสำห้กรณ์ 	-	 	500,000	 	100.00	
ค่ำาใช้จ่าย์ในัการดำาเนิันัการโคำรงการเสำริมสำร้างคำวามร่วมมือด้านัการเกษตรแลัะคำวามมั�นัคำงอาห้ารในัภูมิภาคำ
เอเชีย์-แป็ซิฟิก

	-	 	18,000,000	 	100.00	

5.  งฺบเงิฺนํอุด้หนุํนํ  744,000  240,000 - 67.74 
ค่ำาใช้จ่าย์สำมทับกองทุันัสำำารองข้าวฉุกเฉินัของอาเซีย์นับวกสำาม 	744,000	 	240,000	 -	67.74	
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรแลัะสัหกรณ์์
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	5550-1,	0	2940	5553-4,	0	2940	5556-9
โทัรสำาร	0	2940	7210
Website	:	http://www.oae.go.th

สัำานัักงานัเลัขานัุการกรม
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	7224-6	
โทัรสำาร	0	2940	7210
E-mail:	correspond@oae.go.th
Website	:	http://www.ots.oae.go.th/

กองนัโยบายแลัะแผู้นัพัฒนัาการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	6985	
โทัรสำาร	0	2940	6489
E-mail:	bapp@oae.go.th
Website	:	http://www.bapp.oae.go.th

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว�างประเทศ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	5830	
โทัรสำาร	0	2940	7033	
E-mail:	biae@oae.go.th
Website	:	http://www.iaed.oae.go.th/

ศ้นัย์ประเมินัผู้ลั
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	4166	
โทัรสำาร	0	2579	5511
E-mail:	deppe@oae.go.th
Website	:	http://www.eva.oae.go.th/

ศ้นัย์สัารสันัเทศการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	3608
โทัรสำาร	0	2579	8543
E-mail:	 cai@oae.go.th
	 cai-exe@oae.go.th
Website	:	http://www.cai.oae.go.th/

สัำานัักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2940	5598
โทัรสำาร	0	2940	7488
E-mail:	baer@oae.go.th
Website	:	http://www.baer.oae.go.th/

ศ้นัย์ข�อม้ลัเกษตรแห�งชาติ
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัพห้ลัโย์ธินั	แขวงลัาดย์าว	เขตจตุจักร	กทัม.	10900
โทัรศัพท์ั	0	2579	8161	,	0	2579	8247
โทัรสำาร	0	2579	8162
E-mail:	nabc@nabc.go.th
Website	:	https://www.nabc.go.th/

สัถึานัที�ตั�งสัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 

สั่วนักลัาง

รายงานัประจำาปี 2564
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร

161



สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 1
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ภาย์ในัสำถ์านีัพัฒนัาทีั�ดินั	จังห้วัดเชีย์งให้ม่
ตำาบลัดอนัแก้ว	อำาเภอแม่ริม	จังห้วัดเชีย์งให้ม่	50180
โทัรศัพท์ั	0	5312	1318	
โทัรสำาร	0	5312	1319	
E-mail	:	zone1@oae.go.th
Website	:	http://www.zone1.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดเชีย์งให้ม่	เชีย์งราย์	ลัำาพูนั	ลัำาป็าง	
แม่ฮ่องสำอนั	แลัะพะเย์า

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 2
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
บริเวณศูนัย์์ราชการ	ตำาบลัหั้วรอ	อำาเภอเมือง	
จังห้วัดพิษณุโลัก	65000
โทัรศัพท์ั	0	5532	2650,	0	5532	2658
โทัรสำาร	0	5532	2650	ต่อ	17	,	0	5532	2658	ต่อ	17
E-mail	:	zone2@oae.go.th
Website	:	http://www.zone2.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดพิษณุโลัก	แพร่	น่ัานั	สุำโขทััย์	
อุตรดิตถ์์	แลัะตาก

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 3
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ถ์นันัมิตรภาพ	อุดร	ฯ	-	ขอนัแก่นั	บ้านัข้าวสำาร
ตำาบลัโนันัสูำง	อำาเภอเมือง	จังห้วัดอุดรธานีั	41330
โทัร.	0	4229	2557	โทัรสำาร	0	4229	2557-8	
E-mail	:	zone3@oae.go.th
Website	:	http://www.zone3.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดอุดรธานีั	เลัย์	ห้นัองบัวลัำาภู	ห้นัองคำาย์	
บ่งกาฬ	สำกลันัคำร	แลัะนัคำรพนัม

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 4
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
343	ห้มู่	15	ตำาบลัท่ัาพระ	อำาเภอเมือง
จังห้วัดขอนัแก่นั	40260
โทัรศัพท์ั	0	4326	1513	
โทัรสำาร	0	4326	1513
E-mail	:	zone4@oae.go.th
Website	:	http://www.zone4.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดขอนัแก่นั	ร้อย์เอ็ด	กาฬสิำนัธ์ุ
แลัะมห้าสำารคำาม	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 5
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
95	ห้มู่	10	บ้านัดอนั	ตำาบลัโคำกกรวด	
อำาเภอเมือง	จังห้วัดนัคำรราชสีำมา	30280
โทัรศัพท์ั	/	โทัรสำาร	0	4446	5079,	0	4446	5120
E-mail	:	zone5@oae.go.th
Website	:	http://www.zone5.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดนัคำรราชสีำมา	ชัย์ภูมิ	บุรีรัมย์์
แลัะสุำรินัทัร์	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 6
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
184/9	ห้มู่	8	ตำาบลัทุ่ังสุำขลัา	
อำาเภอศรีราชา	จังห้วัดชลับุรี	20230
โทัรศัพท์ั	0	3835	1398	,	0	3835	1261
โทัรสำาร	0	3835	1261
E-mail	:	zone6@oae.go.th
Website	:	http://www.zone6.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดชลับุรี	นัคำรนัาย์ก	ฉะเชิงเทัรา	ระย์อง	
สำมุทัรป็ราการ	จันัทับุรี	ตราด	สำระแก้ว	แลัะป็ราจีนับุรี

สั่วนัภั้มิภัาค
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สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 7
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
เลัขทีั�	238	ห้มู่	4	ตำาบลับางห้ลัวง	อำาเภอสำรรพย์า	
จังห้วัดชัย์นัาทั	17150
โทัรศัพท์ั	0	5640	5005-8	โทัรสำาร	0	5640	5007	
E-mail	:	zone7@oae.go.th
Website	:	http://www.zone7.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดชัย์นัาทั	ลัพบุรี	สำระบุรี	อ่างทัอง	สิำงห์้บุรี	
อย์ุธย์า	สุำพรรณบุรี	ป็ทุัมธานีั	นันัทับุรี	แลัะกรุงเทัพฯ

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 8
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
131	ถ์นันัธราธิบดี	เทัศบาลัเมืองท่ัาข้าม	
อำาเภอพุนัพินั	จังห้วัดสุำราษฎีร์ธานีั	84130
โทัรศัพท์ั	0	7731	1641,	0	7731	1597
โทัรสำาร	0	7731	1641
E-mail	:	zone8@oae.go.th
Website	:	http://www.zone8.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดสุำราษฎีร์ธานีั	ชุมพร	ระนัอง	พังงา	
ภูเก็ต	กระบี�	แลัะนัคำรศรีธรรมราช	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 9
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
163/38	ห้มู่	10	ตำาบลัเขารูป็ช้าง	อำาเภอเมือง	
จังห้วัดสำงขลัา	90000
โทัรศัพท์ั	0	7431	2996	
โทัรสำาร	0	7431	1589
E-mail	:	zone9@oae.go.th
Website	:	http://www.zone9.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดสำงขลัา	พัทัลุัง	สำตูลั	ตรัง	ย์ะลัา	ปั็ตตานีั	
แลัะนัราธิวาสำ

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 10
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
8	ถ์นันัเสืำอป่็า	ตำาบลัห้น้ัาเมือง	อำาเภอเมือง	
จังห้วัดราชบุรี	70000
โทัรศัพท์ั	0	3233	7951,	0	3233	7954	
โทัรสำาร	0	3233	7951
E-mail	:	zone10@oae.go.th
Website	:	http://www.zone10.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดราชบุรี	สำมุทัรสำาคำร	สำมุทัรสำงคำราม	
นัคำรป็ฐม	กาญ่จนับุรี	เพชรบุรี	แลัะป็ระจวบคีำรีขันัธ์

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 11
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ศาลัากลัางจังห้วัดอุบลัราชธานีั	ชั�นั	2
555	ห้มู่	3	ถ์นันัแจ้งสำนิัทั	ตำาบลัแจระแม
อำาเภอเมือง	จังห้วัดอุบลัราชธานีั	34000
โทัร.	0	4534	4654	
โทัรสำาร	0	4534	4655
E-mail	:	zone11@oae.go.th
Website	:	http://www.zone11.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดอุบลัราชธานีั	อำานัาจเจริญ่	ย์โสำธร	
ศรีสำะเกษ	แลัะมุกดาห้าร	

สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตรที� 12
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
ภาย์ในัสำนัามบินันัคำรสำวรรค์ำ	
ตำาบลันัคำรสำวรรค์ำออก
อำาเภอเมือง	จังห้วัดนัคำรสำวรรค์ำ	60000
โทัร.	0	5680	3525	
โทัรสำาร	0	5680	3526
E-mail	:	zone12@oae.go.th
Website	:	http://www.zone12.oae.go.th/
รับผิ่ดชอบพื�นัทีั�	จังห้วัดนัคำรสำวรรค์ำ	กำาแพงเพชร	พิจิตร	
เพชรบูรณ์	แลัะอุทััย์ธานีั

ส่ัวนัภั้มิภัาค
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1.  นัายฉัันัทานันัท์ วรรณ์เขจร เลัขาธิิการ

2.  ดร.ทัศนัีย์ เมืองแก�ว  รองเลัขาธิิการ

3.  นัางเบญจวรรณ์ ศิริโพธิิ� ผู้้�เชี�ยวชาญด�านันัโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว�างประเทศ

4.  นัางสัาวภััสัชา ผู้�องใสั ผู้้�เชี�ยวชาญด�านัการบริหารทรัพยากรบุคคลั

5.  นัางสัาวตาปี วัชรางก้ร  ผู้้�เชี�ยวชาญด�านันัโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร

6.  นัายเอกราช ตรีลัพ  ผู้้�เชี�ยวชาญด�านัเศรษฐกิจการผู้ลัิตแลัะการตลัาด

7.  นัายกฤช เอี�ยมฐานันัท์ ผู้้�เชี�ยวชาญด�านัเศรษฐกิจการแปรร้ปสัินัค�าเกษตรฯ

8.  นัางสัาวพนัิดา ไพบ้ลัย์จิตต์อารี นัักวิเคราะห์นัโยบายแลัะแผู้นัชำานัาญการพิเศษ

9.  นัางอารีย์ ธีิระดำารงตระก้ลั นัักวิเคราะห์นัโยบายแลัะแผู้นัชำานัาญการพิเศษ

10.  นัางสัาวกาญจนัา มาลััยกฤษณ์ะชลัี เศรษฐกรชำานัาญการพิเศษ

11.  นัายกิจษาธิร อ�นัเงินัทยากร นัักวิชาการสัถึิติชำานัาญการพิเศษ

12.  นัางอัญชนัา แก�วเฉัย เศรษฐกรชำานัาญการพิเศษ

13  นัางสัาวเก�าก�อย ทองรุต นัักวิเคราะห์นัโยบายแลัะแผู้นัชำานัาญการพิเศษ

14.  นัางสัุธิาทิพย์ ศรีสัรรพกิจ นัักวิเคราะห์นัโยบายแลัะแผู้นัชำานัาญการพิเศษ

15.  นัางติณ์ณ์า คัญใหญ� นัักวิชาการสัถึิติชำานัาญการพิเศษ

16.  นัายบรรจบ ซ้ำุ�นัสุัวรรณ์ เศรษฐกรชำานัาญการพิเศษ

17  นัายธิรรมจรรย์ ตุลัยธิำารง เศรษฐกรชำานัาญการพิเศษ

18.  นัายชัยทัต อุยะธิำารงสัิทธิิ� นัักประชาสััมพันัธิ์ชำานัาญการพิเศษ

19.  นัางสัาวอรพิม สัุนัทรเกตุ นัักวิเคราะห์นัโยบายแลัะแผู้นัชำานัาญการ

20.  นัางสัาวณ์ิริศพร มีนัพัฒนัสันััติ นัักประชาสััมพันัธิ์ชำานัาญการ

21.  นัางสัาวถึิรพร ฐิติพรขจิต นัักประชาสััมพันัธิ์ชำานัาญการ

22.  นัางสัาวทัชชนัก อ้�ดี  นัักวิเคราะห์นัโยบายแลัะแผู้นัปฏิิบัติการ

22.  นัางสัาววิไลัวรรณ์ เพชรวิสั้ตร นัักวิชาการเงินัแลัะบัญชีปฏิิบัติการ

23.  นัางสัาวรพีพรรณ์ จั�นัเพิ�ง พนัักงานับริการงานัประชาสััมพันัธิ์

 

คณ์ะผู้้�จัดทำาหนัังสืัอรายงานัประจำาปี 2564  
สัำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร
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