


ค ำน ำ

งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“งบประมำณฉบบัประชำชน” เป็นเอกสาร

น าเสนองบประมาณ รายจา่ยประจ าปีในรูปแบบ

ท่ีเขา้ใจง่าย เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ ถึง 

และเขา้ใจขอ้มูลการจดัท า งบประมาณรายจ่าย

ไดง้่ายขึ้ น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ        

ผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนการงบประมาณ    

เพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐบาลท่ีโปร่งใส และ         

มีความน่าเชื่อถือ

ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

ตลุำคม 2565



สำรบญั

เร่ือง หนำ้

นโยบำยกำรจดัท ำงบประมำณ ปี 2566 

ของรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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โครงสรำ้งงบประมำณรำยจำ่ย ปี 2566

(จ  ำแนกตำมงบรำยจำ่ย)
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นโยบำยกำรจดัท ำงบประมำณ ปี 2566

ของรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กำรขบัเคล่ือนกำรเกษตร 5 ประเด็น

1. ตลาดน าการผลิต 2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0

1. กำรบรหิำรจดักำรน ้ำอยำ่งเป็นระบบ 2. กำรป้องกนัโรคระบำดทั้งในพืชและสตัว์

3. กำรบริหำรเชิงรุกแบบบูรณำกำร

โมเดล “เกษตร - พำณิชยท์นัสมยั”
4. เกษตรกรรมยัง่ยืนตำม

แนวทำงศำสตรพ์ระรำชำ

5. 3’S : Safety (ควำมปลอดภยัของอำหำร) Security (ควำมมัน่คง มัง่คัง่         

ภำคกำรเกษตรและอำหำร) และ Sustainability (ควำมยัง่ยืนของภำคกำรเกษตร)

เนน้ 9 เร่ือง มีเป้ำหมำยเพ่ือดแูลเกษตรกร 

3. กำรลดตน้ทุนกำรผลิต 4. กำรเพิ่มคุณภำพและปรมิำณผลผลิต

5. กำรจดัสรรที่ดินท ำกินใหเ้กษตรกร 6. กำรพฒันำพนัธุพ์ืชตำ่งๆ 

7. กำรสรำ้งควำมเขม้แข็งของสหกรณ์ 8. กำรท ำ SAND BOX พืช ประมง ปศุสตัว์

9. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจรบัรองของไทย ใหเ้ทียบเท่ำและเป็นที่ยอมรบัของทัว่โลก
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จ  ำแนกตำมรำยจำ่ยลงทุน - รำยจำ่ยประจ  ำ
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รำยจำ่ยลงทุน

94,420.4347 ลำ้นบำท

(72.77%)

ค่ำใชจ้ำ่ยบุคลำกรภำครฐั

24,201.0445 ลำ้นบำท

(18.65%)

งบประมำณ กษ.

129,743.9629

ลำ้นบำท

รำยจำ่ยประจ  ำ

35,323.5282 ลำ้นบำท

(27.23%)



โครงสรำ้งงบประมำณรำยจำ่ย ปี 2566

จ  ำแนกตำมงบรำยจำ่ย
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งบลงทุน

77,748.4977 ลำ้นบำท

(59.93%)

งบเงินอุดหนุน

16,890.3616 ลำ้นบำท

(13.02%)

งบรำยจำ่ยอ่ืน

2,041.5993 ลำ้นบำท

(1.57%)

งบบุคลำกร

23,379.7427 ลำ้นบำท

(18.02%)

งบด ำเนินงำน

9,683.7616 ลำ้นบำท

(7.46%)

งบประมำณ กษ.

129,743.9629

ลำ้นบำท



โครงสรำ้งงบประมำณรำยจำ่ย ปี 2566

จ  ำแนกตำมยุทธศำสตรช์ำติ

ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณ ปี 2566

ไดน้ ำยุทธศำสตรช์ำตแิละแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ

มำก ำหนดเป็นกรอบโครงสรำ้งยุทธศำสตรฯ์ 6 ยุทธศำสตร์

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เก่ียวขอ้ง 4 ยุทธศำสตร”์

ยุทธศำสตรท์ี่ 1

ดำ้นควำมมัน่คง

276.7521 ลำ้นบำท

(0.21%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 2

ดำ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนั

46,159.0122 ลำ้นบำท

(35.58%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 4

ดำ้นกำรสรำ้งโอกำสและ

ควำมเสมอภำคทำงสงัคม

2,569.4572 ลำ้นบำท

(1.98%)

ยุทธศำสตรท์ี่ 5

ดำ้นกำรสรำ้งกำรเตบิโต

บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

80,738.7414 ลำ้นบำท

(62.23%)
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5 ล ำดบัหน่วยงำน ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีไดร้บังบประมำณสูงสุด
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บุคลำกร 

3,499.4337 ลำ้นบำท

(70.47 %)

บุคลำกร 

5,764.3404 ลำ้นบำท

(7.44 %)
1

กรมชลประทำน

77,494.4829 ลำ้นบำท

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

71,730.1425 ลำ้นบำท

(92.56 %)

2
กรมกำรขำ้ว

19,609.9750 ลำ้นบำท

3
กรมปศุสตัว์

5,218.0178 ลำ้นบำท

4
กรมสง่เสรมิกำรเกษตร

4,965.8948 ลำ้นบำท

5 กรมพฒันำที่ดิน

3,940.8661 ลำ้นบำท

บุคลำกร 

650.7009 ลำ้นบำท

(3.32 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

18,959.2741 ลำ้นบำท

(96.68 %)

บุคลำกร 

3,369.2615 ลำ้นบำท

(64.57 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

1,848.7563 ลำ้นบำท

(35.43 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

1,466.4611 ลำ้นบำท

(29.53 %)

บุคลำกร 

1,085.6220 ลำ้นบำท

(27.55 %)

ค่ำใชจ้ำ่ยตำมภำรกิจ

2,855.2441 ลำ้นบำท

(72.45 %)



งบประมำณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2565 – 2566 (จ  ำแนกตำมหน่วยงำน)
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1.2 กรมกำรขำ้ว

1.3 กรมชลประทำน

1.4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

1.5 กรมประมง

1.6 กรมปศุสตัว์

1.7 กรมพฒันำที่ดิน

1.8 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

1.9 กรมวิชำกำรเกษตร

1.10 กรมสง่เสริมกำรเกษตร

1.11 กรมสง่เสริมสหกรณ์

1. ส่วนรำชกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.12 กรมหม่อนไหม

1.13 ส ำนกังำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หน่วยงำน

2,037.8860 19,609.9750

77,143.4339 77,494.4829

1,217.6666 1,222.5661

3,451.4268 3,487.8954

5,179.3101 5,218.0178

3,948.5244 3,940.8661

1,910.8154 2,071.5198

3,072.0969 3,060.1476

4,979.3365 4,965.8948

2,591.8960 2,584.8894

109,852.6187 128,133.5581

110,902.5681 129,743.9629

505.7827 525.7827

1,335.1705 1,393.6705

2565 2566

1.15 ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

1.16 สถำบนัวิจยัและพฒันำพ้ืนท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน)

1.17 ส ำนกังำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจำ้อยูห่วั (องคก์ำรมหำชน) 

601.8887 598.5887

429.2904 454.6524

138.9205 193.4490

1.14 ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ 223.4699 225.9565

1.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,085.7034 1,085.2034

หน่วย : ลำ้นบำท



งบประมำณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หน่วยงำน 2565 2566

2. รฐัวิสำหกิจ

2.1 กำรยำงแห่งประเทศไทย

2.2 องคก์ำรตลำดเพ่ือเกษตรกร

3. กองทุน 

3.1 กองทุนจดัรูปที่ดิน

84.9494 75.4048

62.4910 27.7834

22.4584 47.6214

965.0000 1,535.0000

935.0000 1,035.0000

3.2 กองทุนปรบัโครงสรำ้งกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่ม    

ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของประเทศ (FTA)

30.0000 -

3.3 กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันำเกษตรกร - 500.0000

หน่วย : ลำ้นบำท
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ประชำชนไดอ้ะไรจำกงบประมำณ ปี 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์                  
ด้านการประมง โดย

- ตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 90 ครั้ง

- ออกหนังสือคนประจ าเรือ 40,000 ราย

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดย
- ควบคุมตรวจสอบและรายงานผลการเข้า - ออก
เรือประมงพาณิชย์ 134,150 ครั้ง

- ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจากเรือประมง
ต่างประเทศ 27,000 ครั้ง 

- ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงในทะเล 386 ครั้ง

 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
- พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 9,340 ราย
- จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการปรับรูปแปลงนา
1,000 ไร่

ควำมมัน่คง

ควำมมัน่คง

งบประมำณ 276.7521 ลำ้นบำท
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กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

กำรเกษตร

งบประมำณ 28,096.0248 ลำ้นบำท

เกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น
 ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินคา้เกษตรอัตลกัษณ์

เฉพาะถิ่น อาทิ ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง และหม่อนไหม                     
แก่เกษตรกร 10,289 ราย

เกษตรปลอดภัย
 ตรวจรับรองแหล่งผลิต พืช ข้าว ปศุสัตว์ ประมง 69,067 แห่ง
 พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP 15,000 ราย 
 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 6,590 ราย   

722,730 ไร่ , เกษตรทฤษฎีใหม่ 53,960 ราย , เกษตรผสมผสาน              
1,140 ราย , ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร 6,500 ราย

เกษตรชีวภาพ
 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพร แก่เกษตรกร 1,820 ราย
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ แก่เกษตรกร 800 ราย
 ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตรในการบริหารจัดการ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แก่เกษตรกร 
15,400 ราย

 ส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ               
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 แห่ง



กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
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เกษตรแปรรูป

 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์   
แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 294 แห่ง

 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 2 ผลิตภัณฑ์

ระบบนิเวศการเกษตร

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและแหล่งน้ าในไร่นา 35,380 บ่อ
 ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน 776,940 ไร่
 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม Agri-Map

71,540 ไร่ 
 ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านพืช ข้าว หม่อนไหม 

ประมง ปศุสัตว์ 3,023 แปลง    
 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร โดย พัฒนาระบบ

สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 12,120 แห่ง ตรวจสอบบัญชี 
/พัฒนามาตรฐาน/พัฒนาศักยภาพแก่สหกรณ์และ            
กลุ่มเกษตรกร 11,800 แห่ง

เกษตรอัจฉริยะ

 สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบแปลงอัจฉริยะ 16 แปลง 
พัฒนาระบบข้อมูลข้าวและระบบการผลิตข้าว 5 ระบบ

พัฒนาศักยภาพการผลิตแบบอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้และ
ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร แก่เกษตรกร 4,300 ราย
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กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

กำรท่องเท่ียว

งบประมำณ 3.3378 ลำ้นบำท

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม

 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และบริการ
วิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 56 แหล่ง

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 เพิ่มผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้วยการก าหนดเขตการใช้ท่ีดิน              
ที่เหมาะสม 65 แปลง และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน              
ในพ้ืนที่ EEC 1.5 ล้านไร่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมำณ 2.6260 ลำ้นบำท
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

พลงัทำงสงัคม

งบประมำณ 1,129.1269 ลำ้นบำท

การเสริมสร้างทุนทางสังคม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
แกเ่กษตรกร 95,210 ราย

 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์  
แก่เกษตรกร 85,880 ราย

 เสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ด้วยการอบรมสอนแนะการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน แก่เกษตรกร 32,000 ราย

การรองรับสังคมสูงวัยเชงิรกุ
 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตร                 

ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 1,078 ราย



การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เศรษฐกิจฐำนรำก

งบประมำณ 1,298.3907 ลำ้นบำท
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การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

 ด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
33,123 ราย

 ติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1 เรื่อง

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร 586 กลุ่ม
 ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

353,445 ราย
 บริหารจัดการที่ดินท ากิน  แก่เกษตรกรรายย่อยและ

ผู้ด้อยโอกาส โดยสอบสวนสิทธิการถือครองและท าประโยชน์
ในที่ดินเกษตรกร 24,000 ราย

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของ
เกษตรกร 4,000 ราย



งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

กำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื

งบประมำณ 33.8138 ลำ้นบำท

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมี  
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร โดยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร 17,640 ราย

 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 9 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ 26,842 ไร่

การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า                 
ของประเทศ และเพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด                  

รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าอย่างทัดเทียมกบัระดบัสากล

 ก่อสร้างโครงการชลประทาน เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 226,268 ไร่

 บริหารจัดการพื้นที่ชลประทานเดิม 27.31 ล้านไร่

 ปฏิบัติการฝนหลวง : ท าให้ฝนตกในพื้นที่การเกษตร 1,100 ล้านลบ.ม.
เพ่ือช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภยัแล้ง และเติมน้ าต้นทุน            
ในเขื่อน/อ่างเก็บน้ า 450 ล้านลบ.ม.

 จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 23,510 ไร่

 จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 67,829 ไร่

กำรบริหำรจดักำรน ้ำทั้งระบบ

งบประมำณ 74,702.8463 ลำ้นบำท
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