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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 วั น ที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ ว นราชการ
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แรกจัดทาเป็นแผนสามปี มีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
วาระถัดมาจัดทาเป็นแผนห้าปี มีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สาหรับขับเคลื่อนการดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหำร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว จะเป็นแผนหลัก
ในการขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ และนาไปใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกากับดูแล
และติดตามผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
1. วิสัยทัศน์ของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
“องค์ ก รน าในการพั ฒ นาภาคเกษตรและศู น ย์ ก ลางสารสนเทศการเกษตรแห่ ง ชาติ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570”
2. พันธกิจของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
2.1 จัดทาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
2.2 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ การเกษตร จั ด ท ารายงานสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนพัฒ นาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทาท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. เป้ำประสงค์
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
4. เป้ำหมำย
4.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
4.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
4.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
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5. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
5.1 สารสนเทศการเกษตรนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
5.2 แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 90
5.3 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
6. ประเด็นกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 12 แนวทางการพัฒนา
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและนโยบำย
มำตรกำรและแผนพัฒนำกำรเกษตร
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
2) พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร มาตรการ แผนงานและโครงการบู ร ณาการ
ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ
4) พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน
5) พัฒนาการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคของเกษตรกร
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่ม
ต่าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็นพลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
3) สนับสนุ นให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง
เป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง ก าหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ งอยู่ บ นข้ อ มู ล และหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น
2) ปรับ เปลี่ยนรูป แบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้ มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ได้ในทุกมิติ
3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นา และมีความรู้ความสามารถในการทางานรับใช้ ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
4) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ส่ งเสริม การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องข้ าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม
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ส่วนที่ 2
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) โดยมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับโลก นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประเด็นกำรพัฒนำระดับโลก
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทาวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development
Agenda) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็น กรอบกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2573) ซึ่งครอบคลุม
3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยื น ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน 2 เป้ำหมำย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับ
ทุกคน
ภารกิจของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นการผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบั ติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เ พื่อให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเก็บข้อมูลและการรายงานตัวชี้วัด เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. แผนและนโยบำยระดับประเทศ (ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ)
2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580
ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน 3 ยุทธศำสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมี ภารกิจในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนปฏิบัติการไปสู่
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแนวทางการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา วิจัย การประเมินผล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สาหรับในยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีภารกิจในการขับเคลื่อนประชากรกลุ่มเกษตรกร (ยากจน) เพื่อลดความเหลื่อมล้าในภาคเกษตร ซึ่งสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนการพัฒนาองค์กร สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีภารกิจในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ให้มีความถูกต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้
พัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัว และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
เป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ
ในลักษณะที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด
23 ฉบับ เกี่ยวข้องกับสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ (03) การเกษตร (07) โครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (16) เศรษฐกิจฐานราก (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ และ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผน
ให้ เกิดการขับ เคลื่ อนอย่ างเป็ น รูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดทาสารสนเทศการเกษตร
การศึกษา วิจัย ประเมินผล และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตร สนับสนุนประเด็นภายใต้แผนแม่บท
(03) ด้านการเกษตร นอกจากนี้มีการดาเนินการสนับสนุน ศึกษาและเสนอแนะนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการ ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บท (07) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล สาหรับแผน
แม่บท (16) เศรษฐกิจฐานราก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานฯ การศึกษาการลดความเหลื่อมล้า
และการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
(ศพก.) ในการสร้างความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมล้าในภาคเกษตร แผนแม่บท (18) การเติบโต
อย่างยั่งยืน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนแม่บท (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรมีแผนงานในการการพัฒนาองค์กรและบุคลากร รวมไปถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์กร
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2.2.2 (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มีความมุ่งหมาย
ที่ จ ะเร่ งเพิ่ ม ศั กยภาพของประเทศในการรับ มือ กั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ งผลกระทบที่ รุน แรงและเสริม สร้ าง
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ป ระโยชน์ จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้ อย่ างเหมาะสมและทันท่ วงที การกาหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้ คนไทย
มีโอกาสที่จ ะพั ฒ นาตนเองได้ อย่ างเต็มศักยภาพ พร้ อมกับ การปรับ โครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ การขับเคลื่ อน
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้ างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคานึงถึง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยหลัก 5 ประกำร ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวั ต กรรม 2) การพั ฒ นาคนส าหรั บ โลกยุ ค ใหม่ 3) การมุ่ ง สู่ สั ง คมแห่ ง โอกาสและความเป็ น ธรรม
4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่
การขับ เคลื่ อนเป้ าหมายหลั กทั้ง 5 ข้อ จึงมีการกาหนด “หมุดหมาย” (Milestones)
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา
5 ปี ของแผนฯ ประกอบ 4 มิติ แบ่งเป็น 13 หมุดหมาย โดยมีหมุดหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร จำนวน 6 หมุดหมำย ได้แก่ (01) ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
(05) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค (09) ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่า (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ (13) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดทาแผนเพื่อผลักดันการดาเนินงานภาคเกษตร
ให้มีการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็น
ประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรมา
พัฒนาสินค้าเกษตรและการขนส่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยฐานข้อมูลภาคเกษตรที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ
2.3 แผนระดับที่ 3
2.3.1 แผนปฏิบัติ กำรด้ ำนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
พ.ศ. 2564–2570
มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่ม
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและ
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การแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมี
ศักยภาพจะเพิ่มผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้ านบาท จากฐานความหลากหลายของ
ทรัพ ยากรชี ว ภาพ (Nature) วัฒ นธรรม (Culture) และความเอื้ อเฟื้ อเผื่ อ แผ่ (Nurture) โดยวิสั ย ทั ศน์ คื อ
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมีควำมเกี่ยวข้องทั้ง 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ป ระโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผนการดาเนินงานของภาคเกษตร
จาเป็น ต้องมีการผลักดัน โมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ภาคเกษตรกรมีการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ และการนาสารสนเทศ
การเกษตรมายกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และลดความเหลื่อมล้า
2.3.2 นโยบำยรัฐบำล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล
จะดาเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และ
เอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความ
แข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นโยบำยหลักและนโยบำยเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร ดังนี้
นโยบำยหลัก 5 ด้ำ น ประกอบด้วย นโยบายหลั กที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ 7
การพัฒ นาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และนโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบำยเร่งด่วน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม และนโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
2.3.3 นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการพัฒ นาเพื่อขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้ มี
ความยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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1) ยุ ท ธศำสตร์ ต ลำดน ำกำรผลิ ต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ด าเนิ น การ
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย Lazada Shopee Alibaba สถานีวิทยุโทรทั ศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่ อเพิ่ ม
ช่องทาง การตลาดให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่
ธุรกิจ ผู้ซื้อกับ ผู้ ขายเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรทั้ งผลผลิ ตและสิ นค้าเกษตรแปรรูป เพื่ อเป็นผลิ ตภัณ ฑ์
เกษตรชุนชนที่เชื่อมโยงกับตลาดชุมชนหรือตลาดเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือด้านการตลาดที่สาคัญ ได้แก่
1.1) ควำมร่วมมือกับกระทรวงพำณิชย์ การสร้างกลไกความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการ
อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์
ตลาดนาการผลิต ผ่านคณะทางานร่วมของทั้ง 2 กระทรวง โดยการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ได้แก่ (1) การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) จัดทา Dashboard สินค้าเกษตร (2) การสร้าง
แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจ
ชุมชนเป็ นกลุ่มนาร่องในการออกแบบจัดทาแพลตฟอร์มกลาง (3) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ และ (4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
1.2) ควำมร่วมมือกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาเกษตรแม่นยา
สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวานและ
มะเขือเทศ ร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม เป็นการดาเนินงานที่เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
เป็นแปลงใหญ่ ด้วยกระบวนการจัดการที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สนับสนุนแผนการตลาด
ที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการรับซื้อ ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่
เกษตรกรรมที่ ผ ลิ ตสิ น ค้าตามเป้ าหมายของอุตสาหกรรมที่ห่ างจากแหล่ งรับซื้อผลผลิ ตในรัศมี ไม่เกิน 100
กิโลเมตร เพื่อลดภาระต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์
1.3) กำรพัฒนำระบบตลำดสินค้ำเกษตรเพื่อเพิ่มโอกำสและกำรรับรู้ควำมต้องกำร
ของตลำด โดยการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจัดทาร้านค้าออนไลน์
ให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒ นาต่อยอดระบบเพื่อสนั บสนุนการเรียนรู้ การใช้งานของเกษตรกร เช่น
การ Live จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทาง Facebook รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงระบบจั ด เก็ บ และขนส่ งสิ น ค้ า ตลอดจน
การเชื่อมโยงเครือ ข่าย/คลั ส เตอร์ให้ แก่ส หกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร โดยการพัฒ นากลไก เพื่ อเพิ่ มช่องทาง
การจาหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) ยุทธศำสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด
2.1) พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็น
ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการรวมกลุ่ม
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2.2) พัฒ นำศูน ย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center: AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยี
เกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยง
การทางานกับศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับสู่การทาเกษตร
สมัยใหม่ เกษตรแบบแม่นยา (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ
2.3) พัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งเสริม
สถำบันเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural
Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเกษตร และเป็นช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร
3) ยุทธศำสตร์ 3’S คือ "Safety" ควำมปลอดภัยของอำหำร "Security" ควำมมั่นคง
มั่งคั่ง ของภำคกำรเกษตรและอำหำร และ "Sustainability" ควำมยั่งยืน ของภำคกำรเกษตร
3.1) Safety เน้นสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความปลอดภัย เชื่อมั่น ในระบบ
ที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และมั่นใจว่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ผลิตด้วยความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อผู้บริโภคภายในประเทศ
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
3.2) Security เน้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) Food Security ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารที่สาคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอ และสามารถผลิตเลี้ยงคนทั่วโลกได้
โดยมีตัวอย่างสินค้าดาวเด่นของไทย อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง ไก่ สินค้าประมง (2) Health Security ไทยมี
มาตรการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคที่เข้มงวด (3) Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/ ป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์ และพืช รวมทั้งศัตรูพืช การนาแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงฟาร์มสุกร
รู ป แบบ Real time ส าหรั บ โรค African Swine Fever (ASF) และ (4) Farmer Security เน้ น การเสริม สร้ า ง
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart Farmer Young Smart
Farmer เพื่อให้ภาคเกษตรมีความมั่นคง
3.3) Sustainability ระบบการทาเกษตรของไทยเน้นความยั่งยืน เช่น เกษตรผสมผสาน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการนาเทคโนโลยีฝนหลวงมาใช้ประโยชน์ มีการจัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนของดิน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular - Green Economy:
BCG Economy) และ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
4) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรเชิงรุกแบบบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน
4.1) กำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำฐำนข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารและสนับสนุนข้อมูลที่ดีแก่เกษตรกรสาหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบศักยภาพพื้นที่ โดยบูรณาการจัดทาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
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เชิงรุก (Agri-Map) สาหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ ที่คานึงถึงความเหมาะสม
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลและการดาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาดและทรัพยากร
และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร นาไปใช้วางแผน
การผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4.2) สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว นในด้ ำ นกำรพั ฒ นำกำรเกษตร การน า
จุดแข็งหรือศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เช่น ความร่วมมือ
ด้านการตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาดให้มีความหลากหลายใช้ในการซื้อขายได้จริง
5) ยุทธศำสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตำมแนวศำสตร์พระรำชำ โดยน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบั ติ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกลุ่ม
เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและพึ่งพาตนเองได้
2.3.4 แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้มีการประมวลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
สาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายสาคัญ แผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง SDGs โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) มีวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี”
โดยมีพันธกิจ คือ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มี ความมั่นคง 2) พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและ
สหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 3) วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนาการผลิต 4) บริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ได้จ ริง 6) ส่งเสริมการบริห ารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน และ7) พัฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเกษตรและสิ่ งอ านวยความสะดวกให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด มี เป้ ำประสงค์ คื อ
1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
3) การพัฒ นาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 4) การเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
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เกษตรเพิ่มขึ้น 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3) รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 4) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล ซึ่งมีประเด็นกำรพัฒนำ 5 ประเด็น เกี่ยวข้องกับสำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒ นาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ภาคเกษตร ประเด็นการพัฒ นาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร และ
ประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผน มีภารกิจในการจัดทาและ
พัฒ นา ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบาย มาตรการและแผนพัฒ นาการเกษตร งานศึกษา งานวิจัยด้าน
การเกษตร การประเมินผลแผนงานโครงการ รวมทั้งจัดทางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งสนับสนุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ขณะเดียวกันในประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็ น หน่ วยงานเจ้าภาพในแผนงานบู รณาการพัฒ นาและส่ งเสริม เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการดาเนินงาน
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้บนหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้ เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่ านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ตสิ น ค้ าเกษตร (ศพก.) และประเด็น ที่ 5 พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ และ
งานวิจัยด้านการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย
เปิ ด กว้ า งเป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง " น านวั ต กรรม เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบการท างาน
ที่เป็ น ดิจิ ทั ล มาใช้ในการบริ ห ารและการตัดสิ นใจ รวมทั้ งการพั ฒ นาบุ คลากรให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น
ประเด็นการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
2.3.5 แผนปฏิบั ติ กำรด้ ำ น... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570)
1) (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒ นาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อเป็นกรอบ
ในการดาเนิ นงานให้กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่ อนการพัฒ นาเกษตร
อินทรีย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง สานักนายกรัฐมนตรี สถาบันเกษตรกร
ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570
มี วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้นาของภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างมูลค่า บนพื้นฐาน
การพัฒ นาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570” เป้ำหมำย ได้แก่ 1) เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เข้าสู่ระบบ
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การผลิตแบบเกษตรอิน ทรีย์ที่มีการผลิตสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความ
สมดุลให้กับระบบนิเวศ นาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน รวมถึงสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค และ 2) ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งด้านคุณ ภาพ มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ทั้ งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ สากล รวมถึงความ
ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่ อปี 2) จานวนเกษตรกรที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS และ มกษ. 9000) มีไม่น้ อยกว่า 1.3
แสนราย ในปี 2570 3) พื้ น ที่ เกษตรอิ น ทรี ย์ มี ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.0 ล้ า นไร่ ในปี 2570 ประเด็ น กำรพั ฒ นำ
4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ และ ประเด็นการ
พัฒนาที่ 4 พัฒนาการตลาด และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
2) (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2566-2570
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้าน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของประเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การพัฒ นาระบบโลจิสติกส์การเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมการฯ
มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตลอดจนกาหนดกรอบแผนงานและโครงการบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การเกษตร กากับ
ดูแล ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566-2570
มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียน เป้ำหมำย ลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สาคัญต่อยอดขาย
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 2) มูลค่าการดาเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
และ 3) ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100 ประเด็น
และแนวทำงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 14 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร และ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร

ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี กับแผน 3 ระดับ
นโยบาย
และยุทธศาสตร์
ระดับโลก

เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs

แผนระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนระดับ 2

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

(2) ยุติความหิวโหย

(9) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจ
ฐานราก

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

3. การเกษตร
เกษตร
อัตลักษณ์

เกษตร
ปลอดภัย

เกษตร
ชีวภาพ

เกษตร
แปรรูป

เกษตร
อัจฉริยะ

การพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร

6. ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
20. การบริการ
และประสิทธิภาพภาครัฐ

การพัฒนาบริการประชาชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
(01) ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

แผนระดับ 3

BCG Model

1. การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

นโยบายรัฐบาล
นโยบาย กษ.

(05) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ที่สาคัญของภูมิภาค

(09) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุก
คนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

(10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่า

2. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั้งยืน

นโยบายหลัก 5 ด้าน
1. ยุทธศาสตร์ตลาดนาการผลิต

(11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

(13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

4. การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนอง
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

นโยบายเร่งด่วน 2 เรื่อง

2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0

3. ยุทธศาสตร์ 3’S

4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก
แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวศาสตร์พระราชา

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียม
ทางสังคมเกษตร

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจัยด้านการเกษตร

ประเด็นการพัฒนา
สศก.

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
และนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ของเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพองค์กรและศักยภาพบุคลากร
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ประเด็นการพัฒนา
กษ.
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
1. ภำพรวม
1.1 วิสัยทัศน์สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
“องค์ ก รน าในการพั ฒ นาภาคเกษตรและศู น ย์ ก ลางสารสนเทศการเกษตรแห่ ง ชาติ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570”
1.2 พันธกิจสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
1.2.1 จัดทาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
1.2.2 ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิ จั ย ด้ านเศรษฐกิ จ การเกษตร จั ด ท ารายงานสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
1.2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทาท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1.2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3 เป้ำประสงค์
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒ นาการเกษตรที่ เป็ น เลิ ศ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
1.4 ค่ำนิยมร่วม
SMART OAE
S = Specialized
ความเชี่ยวชาญ
M = Moral
มีคุณธรรม
A = Accountable มีความรับผิดชอบ
R = Rational
มีเหตุผล
T = Targetable
มีเป้าหมาย
OAE = Office of Agricultural Economics

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยมี กำรขับเคลื่อนองค์กรด้วย NAVIGATOR ในฐานะเป็นองค์กรชี้นาการพัฒนาภาคเกษตร
และศู น ย์ ก ลางสารสนเทศการเกษตรแห่ งชาติ ที่ จะต้อ งก้าวให้ ทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลงทุ กมิ ติ โดยเน้ น น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
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1.5 วัฒนธรรมองค์กร
BALANCE
Body healthy and Buddy teamwork
: สุขภาพแข็งแรง บัดดี้ดี ทีมเวิร์คเยี่ยม
Activities and Actions with friends and societies
: ร่วมกิจกรรม และสานสัมพันธ์ผองเพื่อนและสังคม
Love and Happiness with your work and Leave Legacy : รักและสุขในงานที่ทา พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อเป็นตานานแก่องค์กรและประเทศ
Award Achievement
: ให้รางวัลทุกความสาเร็จที่ทาได้
Necessary Spending, Saving and Starting Investment : ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน
ก่อนวัยเกษียณ
Care of Family Yourself and Social responsibility
: รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม
Education endless
: ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงสร้ำงสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักงาน
เลขานุการกรม

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร

กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร

สานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร

* สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12

* ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ

หมายเหตุ: * สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสร้างภายใน
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1.6 อำนำจหน้ำที่
หน่วยงำน
กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร

อำนำจหน้ำที่
1. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่เลขาธิการเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน
สานักงาน
2. ติดตาม ประเมินผล และการจัดทารายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการภายในสานักงาน
3. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายในสานักงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 1. ดาเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงำน
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
เลขำนุกำรกรม
2. ดาเนินการเกีย่ วกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของสานักงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทาแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสานักงาน
4. ดาเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสานักงาน
5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และลูกจ้างของสานักงาน
6. ดาเนินการเกีย่ วกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสานักงาน
7. ดาเนินการเกีย่ วกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของสานักงาน
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสานักงาน
9. ดาเนินงานอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสานักงาน
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองนโยบำยและ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
แผนพัฒนำกำรเกษตร มาตรการ และจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทางบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดทาแผนงานและโครงการ ตลอดจนประมวลผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาเกี่ยวกับประชากรเกษตร
สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุน
ด้านการเกษตร
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงำน
กองเศรษฐกิจ
กำรเกษตรระหว่ำง
ประเทศ

ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์สำรสนเทศ
กำรเกษตร

อำนำจหน้ำที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายเกษตรต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลง
และเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้า และการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและการลงทุน
ภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสรี ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
3. เสนอแนะนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ
4. ติดตามการปฏิบตั ิงานตามพันธกรณี และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
รองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัตติ ามพันธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานการดาเนินงาน และติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. ทาหน้าที่ประสานงานเกีย่ วกับการสารองข้าวฉุกเฉิน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษา พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้คาปรึกษาด้านการติดตามและ
ประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการ
ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการประเมินผลความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานตามมาตรการ
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ
4. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้
ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธกี ารพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มผี ลกระทบต่อด้านการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกลใน
การจาแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร และแหล่งเหมาะสมของการผลิต
สินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
4. ศึกษา กาหนดวิธีการ และจัดทาทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผูป้ ระกอบกิจการในด้านการเกษตร
5. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง
6. ศึกษา พัฒนา และจัดทาสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่
ผู้รับบริการทุกระดับ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงำน
อำนำจหน้ำที่
สำนักวิจัยเศรษฐกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
กำรเกษตร
2. ศึกษา พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ และจัดทาแบบจาลองการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรของสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนรวมทั้งการประกันภัยสินค้าเกษตร
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร และระบบ
จัดการฟาร์ม
6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานวิชาการและนวัตกรรมด้านวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร และสนับสนุน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
7. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้เงินกองทุนและโครงการที่เสนอขอใช้
เงินกองทุนภาคการเกษตร จัดทาแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และติดตามประเมินผล
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงำนเศรษฐกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
กำรเกษตรที่ 1-12 2. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินความสาเร็จ และผลกระทบ
ของการดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สาคัญในระดับท้องถิ่น
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับ
กระทรวงที่นาไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในระดับพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ข้อมูลเกษตร 1) จัดทาสถาปัตยกรรม บูรณาการ และจัดทาธรรมภิบาลข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
แห่งชำติ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พยากรณ์
สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาการเกษตร
3) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร และเศรษฐกิจมหภาค
รวมทั้งพัฒนาแบบจาลองการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
4) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จากภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแบบจาลองการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติด้านการเกษตร
5) ศึกษา พัฒนา องค์ความรู้ เครือ่ งมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่แก่
เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา
6) สร้างเครือข่ายข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในและนอกประเทศ
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ: * สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสร้างภายใน
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1.7 เป้ำหมำย
1.7.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
1.7.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
1.7.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
1.8 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1.8.1 ตั วชี้ วัดเป้ าหมายที่ 1 สารสนเทศการเกษตร (ข้ อมู ลเศรษฐกิ จการเกษตร การวิ จั ยด้ าน
การเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
- สารสนเทศการเกษตรนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
1.8.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒ นา
การเกษตรของประเทศ
- แผนพั ฒ นาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้ รับ ความเห็ น ชอบให้ น าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90
1.8.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
- ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
1.9 ประเด็นกำรพัฒนำของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
1.9.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
1.9.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
1.9.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและนโยบำย มำตรกำรและแผนพัฒนำกำรเกษตร
เป้ำหมำย
1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรของประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นาไปปฏิบัติ ร้อยละ 90
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมและข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒ นาระบบติดตามเฝ้ าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกาหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต ระบบการประกันภัยและ
การประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร มาตรการ แผนงานและโครงการบู ร ณาการทาง
การเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การสนับสนุนการบริหารการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทาการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างความมั่นคงอาหาร
ให้ กับ ครั ว เรื อนเกษตรกรและชุมชน สนั บ สนุ นให้ ชุม ชนท าการเกษตรตามหลั กการปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการพัฒ นาและใช้วัตถุดิบและผลิ ตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การสนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
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ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตรแนวทางการลดต้นทุน โลจิสติกส์ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
สินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค
ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการตลาด ทั้ งสิ น ค้ าเกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น การพั ฒ นาสิ น ค้ าเกษตรจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพ แนวทางการยกระดั บ ให้ เกษตรกรเป็ น ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
การเกษตรขนาดกลางและเล็ก การใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบ
นิเวศน์ สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ
การศึกษาวิจัยและเสนอแนวทางการสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือ ใช้ทางการเกษตร มาใช้ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา โดยการขยายระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมพืช
เศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่ทั่วประเทศ
4. พัฒ นากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ ทันสมัย และ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยกาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมิน ผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการด าเนิ น การ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถตรวจสอบและนาไปสู่การปรับแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มี
การรายงานการติดตามประเมินผลต่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอ
5. พั ฒ นาการวิ เคราะห์ และจั ดท างบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ตอบสนองต่ อ
เป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อให้ งบประมาณเป็ นเครื่ องมื อ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจ
อื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมายให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2
สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคของเกษตรกร
เป้ำหมำย
1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบให้
นาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็นพลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจ และสั งคม เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ และช่ว ยเหลื อกันและกัน โดยการส่ งเสริมการดาเนิน งาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผลและพัฒนา รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสืบสาน
รักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพือ่ ให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน ด้วย
การส่ งเสริม พัฒ นา และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้ งในและนอกภาคเกษตรให้ กับเกษตรกร อาทิ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรผสมผสาน และการส่งเสริมและพัฒนา
3. สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาด
ศัตรูพืช ราคาผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การอบรม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
เป้ำหมำย
1. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
2. บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
2. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
3. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
(1) พั ฒ นาส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรให้ เป็ น "ภาครัฐ ทั น สมั ย เปิ ด กว้ าง เป็ น องค์ ก รที่ มี
ขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาให้ มี ก ารน าข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ม าใช้ ในการพั ฒ นานโยบาย
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและ
ข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) กาหนดนโยบายและการบริห ารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลั กฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผล
สัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางาน
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูล เปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
แบ่ งปั น และใช้ป ระโยชน์ ได้ อย่ างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งน าองค์ค วามรู้ในแบบสหสาขาวิช าเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณ ค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิ ศในการตอบสนองกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการเสริม สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
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2. กำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ
(1) ปรับ เปลี่ยนรูป แบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้ มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกั บ
ภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบีย บได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้น การ
ทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
สานั กงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์ คาดการณล่วงหน้าและทางานในเชิงรุก
สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
3. กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
(1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กาลังคนมีความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ช าติ โดยเฉพาะการพัฒ นาระบบการบริห ารกาลั งคนให้ มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
กาลั งคน รู ป แบบการจ้ างงาน การสรรหา การคั ดเลื อก การแต่ งตั้ ง เพื่ อ เอื้อ ให้ เกิด การหมุ น เวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับได้อย่างคล่องตัว
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
โดยการสรรหาและคัดเลื อกบุ คคลที่ มีความรู้ความสามารถ มีคุณ ธรรม จริยธรรมและจิตส านึ กสาธารณะ
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตาแหน่งของบุคลากร
ตามผลสั มฤทธิ์ข องงานและพฤติกรรมในการปฏิ บั ติ งาน โดยมีก ลไกการป้องกั นการแทรกแซงและการใช้
ดุล ยพินิ จโดยมิช อบ การสร้างความก้าวหน้าให้ กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒ นาระบบการจ้างงานบุคลากรทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ภารกิ จ ในรู ป ต่ า ง ๆ อาทิ การจ้ างงานที่ มี ลั ก ษณะชั่ ว คราว ให้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการบริ ห ารงานได้ อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งการทบทวนและปรับ เปลี่ ยนระบบค่ าตอบแทนที่ เป็ น ธรรม มี ม าตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกาหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร
(3) พัฒ นาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการ
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ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทางานเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า
สามารถบู รณาการการทางานร่ว มกับ ภาคส่ วนอื่น ได้อย่างเป็ นรูป ธรรม และมี ส านึกในการปฏิบัติงานด้ว ย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ เข้ามามีส่ ว นร่ วมเป็ น เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่ วยงาน เพื่ อส่ งเสริม การมี ส่ วนร่ว มในการ
เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
วิสัยทัศน์
องค์กรนาในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570

พันธกิจ
1) จัดทาและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ
3) เสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาและมาตรการทาง
4) ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
การเกษตร จัดทารายงานสถานการณ์
การเกษตร รวมทั้งจัดทาท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร ที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์
สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสูก่ ารพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ค่านิยมร่วม: SMART OAE

ขับเคลื่อนองค์กร: NAVIGATOR

เป้าหมาย

วัฒนธรรมองค์กร: BALAANCE

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/
โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
2. แผนและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

1. สารสนเทศการเกษตรนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

3. พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ

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

2. แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90

ประเด็นการพัฒนา
2. สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ของเกษตรกร

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร
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1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการ
และแผนพัฒนาการเกษตร
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ส่วนที่ 4
โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (ล้ำนบำท)
ประเด็นกำรพัฒนำ

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูล 622.1518 629.1764 639.5858 680.8980 670.8077
สารสนเทศการเกษตร และนโยบาย
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร

รวม
3,242.6197

2. สนับสนุนการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคของเกษตรกร

27.6890

30.8413

30.8962

30.9538

31.0143

151.3946

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร

44.8271

28.1981

5.1981

4.6713

6.9713

89.8659

694.6679 688.2158 675.6801 716.5231 708.7933

3,483.8802

รวม

แผนปฏิบัติราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมาย

1.สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนาไปสูก่ ารขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

1.ฐานข้อมูลทีม่ ีการบูรณาการแลกเปลีย่ นข้อมูลทัง้ ภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2.สารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลือ่ น ร้อยละ 90
3.ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง
4.แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นาไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)

แผนแม่บทฯ (Y)
ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยงาน

622.1518
1.0000

629.1764
1.0000

639.5858
1.0000

680.8980
1.0000

670.8077
1.0000

ศกช.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

4.3815

5.0000

3.0000

3.0000

3.0000

ศสส.

สินค้า

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

1

สินค้า

1.3000

1.2000

1.2000

1.2000

1

ระบบ

-

6.5000

1.5000

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการการสร้างการรับรู้สู่
ความเข้าใจ Big Data ของ กษ.

1,300/1/1

1,300/1/1

1,300/1/1

1,300/1/1

1,300/1/1

เล่ม/เรื่อง/
แอพพลิเคชั่น

1) สื่อสิ่งพิมพ์
2) สื่อวีดิทัศน์
3) พัฒนาและ maintenance
Application

1300
1
1

1300
1
1

1300
1
1

1300
1
1

1300
1
1

เล่ม
เรื่อง
แอพพลิเคชั่น

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร *

1

1

1

1

1

ระบบ

โครงการจัดทาแผนที่เพาะปลูก/
ยืนต้นพืชเศรษฐกิจในลักษณะ
Single Map

1

1

1

1

1

โครงการบูรณาการข้อมูลเชิง
พื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจของประเทศ

1

1

1

1

โครงการ GIS Portal เพื่อ
ทางานร่วมกับข้อมูลด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Infromation
System: GIS)

-

-

1

1

-

ประเด็น

แผนย่อย

5. เกษตร
อัจฉริยะ

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

030502 ผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 6
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
บริการดิจิทัล

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

1.2000

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

1.5000

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร
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แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อ
ไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต (Crop Cutting)

1

2

2

2

2

สินค้า

622.1518
2.0743

โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือนและแรงงาน
เกษตร (SOCIO)

20000

20000

20000

20000

20000

ตัวอย่าง

18.9964

19.0000

19.0000

19.0000

โครงการจัดทาข้อมูลปริมาณ
การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
เพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบาย

20

20

20

20

20

สินค้า

16.8828

16.8828

16.8828

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประมาณการและติดตาม
ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

1

1

1

1

1

ระบบ

4.4000

4.4000

โครงการจัดทาสารสนเทศสินค้า
เกษตรที่สาคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิต

6

6

6

6

6

สินค้า

17.5000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทาสารสนเทศต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

6

8

8

8

10

สินค้า

4.1540

2570

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
2.0743
2.0743
2.0743
2.0743

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

19.0000

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

16.8828

16.8828

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

4.4000

4.4000

4.4000

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

17.5000

17.5000

17.5000

17.5000

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

5.5914

6.6413

5.3489

3.9673

ศสส.

ด้าน 2 ด้าน (03) การเกษตร 6. การพัฒนา
การสร้าง
ระบบนิเวศ
ความสามารถ
การเกษตร
ในการแข่งขัน

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
030601
หมุดหมายที่ 1 ไทย
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นประเทศชั้นนา
สินค้าเกษตรต่อหน่วย ด้านสินค้าเกษตร
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

29

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

งบประมาณ (ล้านบาท)

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

12/0/0

12/1/0

12/1/0

12/0/1

12/0/1

เรื่อง/
เครื่องมือ/ระบบ

1) รายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การเกษตร จากการเกิดภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร

12

12

12

12

12

เรื่อง

2) เครื่องมือในการวิเคราะห์การ
ประเมินความสูญเสีย (Loss)
และความเสียหาย (Damage)
ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
จากการเกิดภัยพิบัติด้าน
การเกษตร

-

1

1

-

-

เครื่องมือ

3) ระบบวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการเกษตรจากการ
เกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร

-

-

-

1

1

ระบบ

โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เพื่อการ
วางแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตร

3/190/3

-

-

-

-

แบบจาลอง/
คน/รายงาน

1) เครื่องมือและแบบจาลอง
2) บุคลากรที่ได้รับการอบรม
จากผู้เชี่ยวชาญสามารถนา
แบบจาลองไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
การทางานได้

3
190

-

-

-

-

แบบจาลอง
คน

3) รายงานหรือคู่มือการใช้งาน
เครื่องมือและแบบจาลอง

3

-

-

-

-

รายงาน

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจ
การเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

2566
622.1518
3.6389

5.2760

2567

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2570

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
3.7476
3.0072
2.3922
2.3922

-

-

-

-

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

ศกช.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 11
ไทยสามารถลด
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ศกช.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
หมุดหมายที่ 13
ประสิทธิภาพการผลิต ไทยมีภาครัฐที่มี
สินค้าเกษตรต่อหน่วย สมรรถนะสูง
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

30

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร

-

1

1

1

1

แบบจาลอง

622.1518
-

1) แบบจาลองพยากรณ์ราคา
สินค้าเกษตรที่เหมาะสม สาหรับ
การวิเคราะห์ด้วยวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial
Neural Network)

-

1

-

-

-

แบบจาลอง

-

2) เครื่องมือในการประยุกต์ใช้
แบบจาลองพยากรณ์ราคาสินค้า
เกษตร สาหรับการวิเคราะห์ด้วย
วิธีโครงข่ายประสาทเทียม
(Artificial Neural Network)
ด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง

-

-

1

-

-

แบบจาลอง

-

-

3) แบบจาลองพยากรณ์ปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความ
มัน่ คงของอาหาร ด้วยการ
เรียนรู้ของเครื่อง (Machine
Learning) กรณีศึกษา: สินค้าพืช

-

-

-

1

-

แบบจาลอง

-

-

-

4) แบบจาลองพยากรณ์ปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความ
มัน่ คงของอาหาร ด้วยการ
เรียนรู้ของเครื่อง (Machine
Learning) กรณีศึกษา: สินค้า
ปศุสัตว์และประมง

-

-

-

-

1

แบบจาลอง

-

-

-

-

โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรระดับจังหวัดที่มีการ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
การเกษตร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร
ระดับจังหวัด

1

1

1

1

1

ชุดข้อมูล

15.6930

15.6930

15.6930

15.6930

2570

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
2.2446
2.5202
2.3320
2.3320

2.2446

-

2.5202

-

-

-

-

2.3320

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

ศกช.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

กนผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

-

2.3320

15.6930

31

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2570

หน่วยงาน

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

4

4

4

4

4

เรื่อง

622.1518
5.0235

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย)์

2

2

2

2

2

เรื่อง

2.8235

2.8235

3.6315

3.3315

4.1235

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.7000

1.5000

0.7000

0.7000

1.5000

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

1

1

1

1

1

เรื่อง

1.5000

0.7000

1.5000

0.7000

1.5000

ศปผ.

โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) *

2

2

2

2

2

เรื่อง

8.5350

9.1085

9.9594

10.8953

16.3248

กนผ.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิ
สติกส์เกษตรเพือ่ ลดการสูญเสีย *

2/1

2/1

2/1

0/1

0/1

ชนิดสินค้า/เรื่อง

3.4393

3.6393

3.4393

0.5000

0.7000

กนผ.

- กิจกรรมพัฒนาตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้า
เกษตรที่สาคัญปี 2566 - 2568

2

2

2

-

-

ชนิดสินค้า

2.9393

2.9393

2.9393

- กิจกรรมติดตามประเมินผล
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตร พ.ศ. 2571-2575

1
-

1
-

1
-

1
-

1
1

เรื่อง
เล่ม

0.5000
-

0.7000

0.5000

โครงการจัดทาภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร

2

2

2

2

2

เล่ม

6.8230

7.0277

7.2385

7.4557

7.6793

- กิจกรรมที่ 1 การจัดทาภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร
ระดับประเทศ

1.0538

1.0854

1.1180

1.1515

1.1861

- กิจกรรมที่ 2 การจัดทาภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

5.7692

5.9423

6.1205

6.3041

6.4933

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
5.0235
5.8315
4.7315
7.1235

-

-

-

-

0.5000
7.0000

-

ประเด็น

กนผ.

ด้าน 2 การ (03)
การเกษตร
กนผ. ศปผ. สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ศปผ.

กนผ.

0.7000

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ศปผ.
กนผ.

กนผ.

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

2. เกษตร
ปลอดภัย

030201 สินค้าเกษตร หมุดหมายที่ 1 ไทย
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 5 ไทย
เป็นประตูการค้า
การลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ที่สาคัญของ
ภูมิภาค

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

32

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

เล่ม

622.1518
-

629.1764
-

24

เรื่อง

4.1568

4.1568

4.1568

4.1568

1/130

1/130

ครั้ง/คน

0.5635

0.5635

0.5635

0.5635

-

-

-

ครั้ง

1.3403

-

-

1

-

-

ครั้ง

-

-

-

-

-

-

ครั้ง

1.3890

-

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการจ้างศึกษาการทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร
พ.ศ. 2566 - 2570 ระยะครึ่ง
แผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2568

-

-

1

-

-

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรรายสินค้าและ
แผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับพื้นที่

24

24

24

24

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทา
แผนงาน/โครงการพัฒนาการ
เกษตร ในระดับพื้นที่แบบบูรณา
การ ปี 2566 - 2570

1/130

1/130

1/130

โครงการเงินอุดหนุนองค์กร
สารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก
สาม (APTERR) ปี 2566-2570

1

-

โครงการจัดประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ BIMSTEC ด้าน
ความร่วมมือทางการเกษตร

-

1

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

639.5858
680.8980
3.5760
-

-

0.6461

หน่วยงาน

670.8077
-

กนผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 5 ไทย
เป็นประตูการค้า
การลงทุนและจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ที่สาคัญของ
ภูมิภาค

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

4.1568

สศท.1-12

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.5635

สศท.1-12

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

-

-

กศป.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

-

-

กศป.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

-

-

กศป.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

th

-

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

2570

ครั้งที่ 10 (10 EGMAC)
โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับ BCG
โมเดลด้านการเกษตร ภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเปค

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

33

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2570

หน่วยงาน

680.8980
-

670.8077
-

สวศ.

-

-

-

สวศ.

7.5000

-

-

-

สศท.1-12

0.2000

-

-

7.5000

ศปผ.
สศท.1-12

5.0000

5.0000

5.3000

5.8000

1.2000

1.2000

2567

2568

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร*
- กิจกรรมการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการ
นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนเกินมาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนและในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ

6

6

-

-

-

เรื่อง

622.1518
12.2000

4

4

-

-

-

เรื่อง

4.5000

4.5000

- กิจกรรมการศึกษาศักยภาพ
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

1

1

-

-

-

เรื่อง

7.5000

- กิจกรรมติดตามประเมินผล
การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการ
นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา
ใช้ประโยชน์

1
-

1
-

1

1

1

เรื่อง
เรื่อง

0.2000
-

-

7.5000

7.5000

การศึกษาวิจัยการผลิตและ
การตลาดแมลงเศรษฐกิจ/สินค้า
เกษตรเศรษฐกิจอืน่ ๆ เช่น พืช
สมุนไพร กัญชง กัญชา เป็นต้น

-

-

1

1

1

เรื่อง

-

-

5.0000

โครงการติดตามสถานการณ์
สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต
และภาวะเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือน

1

1

1

1

1

เรื่อง

4.0000

4.8000

งานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเชิง
พื้นที่

12

12

12

12

12

เรื่อง

1.2000

1.2000

629.1764
639.5858
12.2000
-

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. เกษตร
ชีวภาพ

030301 สินค้า
เกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 10
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่า

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. เกษตร
ชีวภาพ

030301 สินค้า
เกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 10
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่า

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

สวศ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. เกษตร
ชีวภาพ

030201 สินค้าเกษตร หมุดหมายที่ 9
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และ
คนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

6.3000

สวศ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

1.2000

สศท.1-12

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร
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แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น*
- กิจกรรมติดตามประเมินผล
(ข้าว ผลไม้เมืองร้อน หม่อน
ไหม/ผ้าไหม ปศุสัตว์ และสัตว์น้า)

1

1

1

1

1

เรื่อง

622.1518
0.7650

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.6000

0.4000

0.5000

0.5000

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีว
ภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.4000

0.6000

0.6000

โครงการสร้างความเชื่อมัน่ สินค้า
เกษตรและอาหาร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.3000

0.3000

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

-

-

1

1

1

เรื่อง

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ *
- กิจกรรมติดตามประเมินผล
(สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ)

1

1

1

1

1

เรื่อง

1.2000

โครงการส่งเสริมการจัดตัง้ และ
บริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.3000

2570

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
0.7650
1.0000
0.7650
2.0000

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น

030101 สินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

1.0000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2. เกษตร
ปลอดภัย

030201 สินค้าเกษตร หมุดหมายที่ 1 ไทย
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.6000

0.6000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2. เกษตร
ปลอดภัย

030201 สินค้าเกษตร หมุดหมายที่ 1 ไทย
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.3000

0.7000

0.4000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2. เกษตร
ปลอดภัย

030202 ผลิตภัณฑ์
เกษตรปลอดภัยของ
ไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.2000

0.2000

0.2000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. เกษตร
ชีวภาพ

030301 สินค้า
เกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 10
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่า

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

1.2000

2.0000

1.2000

2.0000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. เกษตร
ชีวภาพ

030301 สินค้า
เกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.6500

0.3000

0.6500

0.3000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. เกษตร
ชีวภาพ

030302 วิสาหกิจ
การเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุก
ตาบลเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

-
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แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2570

หน่วยงาน

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

โครงการ 1 อาเภอ 1 แปลง
เกษตรอัจฉริยะ *
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

622.1518
0.4000

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่*

2

2

2

2

2

เรื่อง

6.6000

6.6000

6.6000

6.6000

6.6000

1.1 กิจกรรมศึกษาวิจัย
1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผล

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

เรื่อง
เรื่อง

0.6000
6.0000

0.6000
6.0000

0.6000
6.0000

0.6000
6.0000

0.6000
สวศ.
6.0000 ศปผ./สศท.1-12

โครงการยกระดับสถาบัน
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร *
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.3000

0.6500

0.3000

0.6500

0.3000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.6500

0.3000

0.3000

0.6500

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
- กิจกรรมติดตามประเมินผล

1

1

1

1

1

เรื่อง

0.6500

0.6500

0.6500

0.6500

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
0.4000
0.4000
0.4000
0.4000

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. เกษตร
อัจฉริยะ

030502 ผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030602 สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.3000

ศปผ.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030602 สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

0.6500

ศปผ

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030602 สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

- กิจกรรมศึกษาวิจัย และ
ติดตามประเมินผล

36

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)
ผลผลิตบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยนับ

15/90

15/90

15/90

15/90

15/90

เรื่อง/ร้อยละ

622.1518
127.5248

-

-

-

-

-

-

343.0183

2567

2568

แผนแม่บทฯ (Y)

2569

2570

629.1764
639.5858
680.8980
670.8077
122.3931
106.9289
138.5898
113.9090

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติ
ราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

สศก.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

สศก.

ด้าน 2 การ (03)
สร้าง
การเกษตร
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนา
ด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

2 ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร

- สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
- จัดทาและเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และ
มาตรการทางการเกษตร
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร
- ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
- การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- จัดทาและเผยแพร่สารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
- ดาเนินงานบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

356.7390

371.0086

385.8489

401.2829

หมายเหตุ: * โครงการที่ได้รับเลือกให้เป็นโครงการสาคัญตามมติ ครม. เมื่อ 9 พ.ย. 64
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1.ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

1.แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
2.แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบให้นาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ

งบประมาณ (ล้านบาท)

2566 2567 2568 2569 2570

หน่วย
นับ

2566

2567

2568

2569

2570

27.6890 30.8413 30.8962 30.9538 31.0143

หน่วย
งาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

แผนแม่บทฯ (Y)
ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กษ. ระยะ 5 ปี
ฉบับที่ 13

โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อม
ล้าในภาคเกษตร *

1

1

1

1

1

เรื่อง

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

สวศ. ด้าน 4 การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

(16) เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การสร้างสภาพแวดล้อม 160101 ศักยภาพและขีด
และกลไกทีส่ ่งเสริมการพัฒนา ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ ขึน

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้าม 3 สร้างความเสมอภาคและ
รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
กระจายความเท่าเทียมทาง
คุ้มครองทางสังคมทีเ่ พียงพอ เหมาะสม สังคมเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

1010

1010

1010

1010

1010

ราย

16.9000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

ศสส. ด้าน 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

(16) เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับศักยภาพการ 160101 ศักยภาพและขีด
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ ขึน

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชันน้า 3 สร้างความเสมอภาคและ
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
กระจายความเท่าเทียมทาง
มูลค่าสูง
สังคมเกษตร

โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริ และ
โครงการทีม่ ีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

เรื่อง/
โครงการย่อย

4.7434

4.7434

4.7434

4.7434

4.7434

ศปผ. ด้าน 4 การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

(15) พลังทาง
สังคม

1. การเสริมสร้างทุนทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทใน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้าม 1 เสริมสร้างเสถียรภาพ
การพัฒนาสังคมมากขึนอย่างต่อเนือ่ ง รุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
และความมั่นคงทางการ
คุ้มครองทางสังคมทีเ่ พียงพอ เหมาะสม เกษตร

โครงการจัดท้าและติดตามผลการด้าเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

1

1

1

1

1

เรื่อง

1.0456

1.0979

1.1528

1.2104

1.2709

กนผ. ด้าน 4 การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

(16) เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การยกระดับศักยภาพการ 160101 ศักยภาพและขีด
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิม่ ขึน

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชันน้า 3 สร้างความเสมอภาคและ
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
กระจายความเท่าเทียมทาง
มูลค่าสูง
สังคมเกษตร

หมายเหตุ: * โครงการทีไ่ ด้รับเลือกให้เป็นโครงการส้าคัญตามมติ ครม. เมื่อ 9 พ.ย. 64
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
2.บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

1.บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รบั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
2.ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
3.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป
4.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

โครงการจัดทาระบบรายงานและ
จัดเก็บข้อมูลปัจจัย ราคา และ
สถานการณ์สินค้าเกษตรเพือ่ การ
ตัดสินใจและบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

งบประมาณ (ล้านบาท)

2566

2567

2568

2569

2570

1

1

1

1

-

หน่วยนับ

ระบบ

2566

2567

2568

2569

2570

44.8271

28.1981

5.1981

4.67125

6.97125

7.0000

0.7000

0.7000

0.7000

-

1) ระบบรายงานและจัดเก็บข้อมูล
ปัจจัย ราคา และสถานการณ์สินค้า
เกษตร เพือ่ การตัดสินใจและบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร

7.0000

-

-

-

-

2) การดูแลรักษาระบบ

-

0.7000

0.7000

0.7000

-

-

-

-

-

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

3.0000

ศกช.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
บริการประชาชน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ประเทศชั้นนาด้านสินค้า
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

ศกช.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
บริการประชาชน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ประเทศชั้นนาด้านสินค้า
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

ศสส.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 6
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
และบริการดิจทิ ัล

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

-

-

1

ระบบ

โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฟาร์มดี

1

1

1

1

1

แอพพลิเคชั่น

3.0000

0.3000

0.3000

0.3000

0.3000

แอพพลิเคชั่น

3.0000

-

-

-

-

-

0.3000

0.3000

0.3000

0.3000

9.2000

-

-

-

-

1

-

-

-

-

ระบบ

แผนปฏิบัติราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

1. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
บริการประชาชน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ประเทศชั้นนาด้านสินค้า
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

-

เพิม่ ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บ
ประมวลผล และวิเคราะห์ และออก
รายงาน การผลิตสินค้าเกษตร
(OAE_SPAP)

แผนย่อย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

-

2) การดูแลรักษาระบบ

ประเด็น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

ศกช.

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
รายงานและจัดเก็บข้อมูลปัจจัย ราคา
และสถานการณ์สินค้าเกษตร เพือ่ การ
ตัดสินใจและบริหารจัดการสินค้าเกษตร

1) เครื่องมือสาหรับเกษตรกรใช้ใน
การออกแบบฟาร์มผลิตสินค้า
เกษตรทีเ่ หมาะสมด้วยตนเองที่
ทันสมัย

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

39

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

44.8271

28.1981

5.1981

4.67125

6.97125

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบัติราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

2566

2567

2568

2569

2570

แพลตฟอร์มกลางการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร

-

1

-

-

-

ระบบ

-

20.0000

-

-

-

ศสส.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 6
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
และบริการดิจทิ ัล

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

ระบบการจัดเก็บข้อมูลวิถีการตลาด

-

1

-

-

-

ระบบ

-

3.0000

-

-

-

ศสส.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 6
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
และบริการดิจทิ ัล

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

โครงการพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยไซเบอร์

1

-

-

-

-

ระบบ

15.6900

-

-

-

-

ศสส.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 6
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
และบริการดิจทิ ัล

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณและ
การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

1

-

-

-

-

ระบบ

5.8590

-

-

-

-

ศสส.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 6
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
และบริการดิจทิ ัล

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน

15

15

15

14

14

กิจกรรม

3.0000

3.0000

3.0000

2.8000

2.8000

สลก.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ภาครัฐทีม่ ีสมรรถนะสูง
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจทิ ัล

4

5

5

4

4

กิจกรรม

0.5000

0.6000

0.6000

0.5500

0.5500

สลก.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ภาครัฐทีม่ ีสมรรถนะสูง
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

โครงการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ี

3

4

4

4

4

กิจกรรม

0.0800

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

สลก.

ด้าน 2 การสร้าง (20) การบริการ
ความสามารถใน ประชาชนและ
การแข่งขัน
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ภาครัฐทีม่ ีสมรรถนะสูง
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร

40

แผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
เป้าหมาย
โครงการ (X)

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

44.8271

28.1981

5.1981

4.67125

6.97125

2566

2567

2568

2569

2570

2

2

2

1

1

ครั้ง/กิจกรรม

0.4981

0.4981

0.4981

0.22125

0.22125

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาระบบราชการของสานักงาน
ไปสู่ระบบราชการ 4.0

1

1

1

-

-

ครั้ง

0.1338

0.1338

0.1338

-

-

2) การสัมมนาเครือข่ายการพัฒนา
ระบบราชการของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

1

1

1

1

1

ครั้ง

0.22125

0.22125

0.22125

0.22125

0.22125

3) การส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงาน
ระดับสานัก/ศูนย์/กอง ของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1

1

1

-

-

กิจกรรม

0.14305

0.14305

0.14305

-

-

โครงการพัฒนาระบบราชการของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปสู่
ระบบราชการ 4.0

หน่วยงาน

สลก.

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

ด้าน 6 การปรับ (20) การบริการ
สมดุลและพัฒนา ประชาชนและ
ระบบการบริหาร ประสิทธิภาพภาครัฐ
จัดการภาครัฐ

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

4. การพัฒนา
200101 งานบริการ
หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ระบบบริหารงาน ภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น ภาครัฐทีม่ ีสมรรถนะสูง
ภาครัฐ
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ
กษ. ระยะ 5 ปี

5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และงานวิจยั ด้าน
การเกษตร
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สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics
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