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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นการดำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบั ติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 2) การวิเคราะห์ ห่วงโซ่
คุณค่า ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญ
ของข้อเสนอโครงการ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ในแต่ละระดับ รวมทั้งนำนโยบายสำคัญ และสถานการณ์ ส ภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มากำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด โดยมีแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนิ น งานให้ เกิดผลอย่ างเป็ น รูป ธรรม เพื่ อให้ การบริห ารราชการของสำนั กงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ได้ จัด ทำแผนปฏิ บั ติ ราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนั กงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว จะเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ดเจนและเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ และนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ ตลอดจน
ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินในภาพรวม เพื่อมุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกันต่อไป
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. วิสัยทัศน์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
“องค์ ก รนำในการพั ฒ นาภาคเกษตรและศู น ย์ ก ลางสารสนเทศการเกษตรแห่ ง ชาติ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570”
2. พันธกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.1 จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
2.2 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ การเกษตร จั ด ทำรายงานสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒ นาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. เป้าประสงค์
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
4. เป้าหมาย
4.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
4.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
4.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.1 สารสนเทศการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
5.2 แผนพัฒนาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 90
5.3 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
6. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 12 แนวทางการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย
มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
2) พัฒ นากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการทาง
การเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) พัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร ทั้งการวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ
4) พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ทันสมัย และ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน
5) พัฒนาการวิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1) เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่ม
ต่าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
3) สนับสนุ นให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง
เป็ น องค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสู ง กำหนดนโยบายและการบริห ารจัดการที่ ตั้งอยู่บ นข้อมูล และหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่น
2) ปรับ เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริห ารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ได้ในทุกมิติ
3) การสร้างและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม มี
จริ ย ธรรม มี จิ ต สำนึ ก มี ค วามสามารถสู ง มี ภ าวะผู้ น ำ และมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการทำงานรั บ ใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 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
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โดยมีความสอดคล้องกับประเด็น การพัฒ นาระดับโลก นโยบายและยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ 3 ระดับ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนาระดับโลก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development
Agenda) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็น กรอบกำหนดทิศทางการพัฒ นาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2573) ซึ่งครอบคลุม
3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง ๆ
เพื่อให้ บ รรลุ ถึงการพัฒ นาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และ
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ
และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นการผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริม
การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบั ติ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางในการสร้างความร่วมมื อและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ระหว่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและการรายงานตัวชี้วัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. แผนและนโยบายระดับประเทศ (ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ)
2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้าง
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โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมี ภารกิจในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนปฏิบัติการไปสู่
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา วิจัย การประเมินผล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สำหรับในยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมี
ภารกิจในการขับเคลื่อนประชากรกลุ่มเกษตรกร (ยากจน) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ซึ่งสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์
ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจ
ในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ให้มีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ พัฒนาองค์กรให้มี
ความคล่องตัว และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ
ในลักษณะที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งหมด
23 ฉบั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มี แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สำนั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (03) การเกษตร (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก และ (20)
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผน
ให้ เกิดการขับ เคลื่ อนอย่ างเป็ น รูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดทำสารสนเทศการเกษตร
การศึกษา วิจัย ประเมินผล และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตร สนับสนุน ประเด็นภายใต้แผน
แม่บ ท (03) ด้ านการเกษตร ดำเนิ น การสนับสนุน ศึกษาและเสนอแนะนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริห ารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานภาคเกษตร ให้ส อดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการ ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน แผนแม่บท (15) พลังทางสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการดำเนินการ
สนับสนุนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ ำทางเศรษฐกิจและ
สังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ด้วยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ สำหรับแผนแม่บท (16) เศรษฐกิจฐานราก
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึง
การประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานฯ การศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.) ผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการสร้างความเสมอภาค
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ทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรมีแผนงานและกิจกรรมในการการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
2.2.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 การกำหนด
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 และคำนึงถึง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวั ต กรรม 2) การพั ฒ นาคนสำหรั 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 จึงมีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones)
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา
5 ปี ของแผนฯ ประกอบ 4 มิติ แบ่ งเป็ น 13 หมุดหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหมุด หมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร จำนวน 3 หมุดหมาย ได้แก่ (01) ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (09) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และ (13) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
สำนั กงานเศรษฐกิ จการเกษตรมี ภ ารกิ จในการจั ดทำแผนเพื่ อผลั กดั นการดำเนิ นงาน
ภาคเกษตรให้มีการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้
ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยฐานข้อมูลภาคเกษตรที่เชื่อถือได้ และ
มีประสิทธิภาพ
2.3 แผนระดับที่ 3
2.3.1 แผนปฏิบัติ การด้ านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
พ.ศ. 2564–2570
มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่ม
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและ
การแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมี
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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 รั กษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย
4 ยุ ท ธศาสตร์ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนั กงานเศรษฐกิ จการเกษตรมี ค วามเกี่ ยวข้ องใน 3
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผนการดำเนินงานของภาคเกษตร
จำเป็น ต้องมีการผลักดัน โมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ภาคเกษตรกรมีการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ และการนำสารสนเทศ
การเกษตรมายกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และลดความเหลื่อมล้ำ
2.3.2 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล
จะดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และ
เอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความ
แข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้
นโยบายหลัก 3 ด้า น ประกอบด้วย นโยบายหลั กที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลัก
ที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายเร่งด่วน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม และนโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
2.3.3 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการพัฒ นาเพื่อขับเคลื่ อนด้านการเกษตรให้ มี
ความยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุ ท ธศาสตร์ ต ลาดนำการผลิ ต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ด ำเนิ 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
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ช่องทาง การตลาดให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่
ธุรกิจผู้ ซื้อกับ ผู้ขายเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตรทั้งผลผลิตและสิ นค้าเกษตรแปรรู ป เพื่อเป็นผลิ ตภั ณ ฑ์
เกษตรชุนชนที่เชื่อมโยงกับตลาดชุมชนหรือตลาดเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โดยมีความร่วมมือด้านการตลาดที่สำคัญ ได้แก่
1.1) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การสร้างกลไกความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการ
อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์
ตลาดนำการผลิต ผ่านคณะทำงานร่วมของทั้ง 2 กระทรวง โดยการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ได้แก่ (1) การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) จัดทำ Dashboard สินค้าเกษตร (2) การสร้าง
แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นกลุ่ มนำร่องในการออกแบบจัดทำแพลตฟอร์มกลาง (3) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ และ (4) การพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
1.2) ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาเกษตรแม่นยำ
สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวานและ
มะเขือเทศ ร่วมกับบริษัทผู้รับซื้อในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินงานที่เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
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) การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสและการรับรู้ความต้องการ
ของตลาด โดยการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำร้านค้าออนไลน์
ให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒ นาต่อยอดระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การใช้งานของเกษตรกร เช่น
การ Live จำหน่ 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
การจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด
2.1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็น
ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นกลไกส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรผ่านการรวมกลุ่ม
2.2) พัฒ นาศูน ย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center: AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยี
เกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยง
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การทำงานกับศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตร
สมัยใหม่ เกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) และเกษตรอัจฉริยะ
2.3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural
Service Providers: ASP) เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเกษตร และเป็นช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร
3) ยุทธศาสตร์ 3’S คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความมั่นคง
มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความยั่งยืน ของภาคการเกษตร
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
และอาหารที่สำคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เพียงพอ และสามารถผลิตเลี้ยงคนทั่วโลกได้
โดยมีตัวอย่างสินค้าดาวเด่นของไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ สินค้าประมง (2) Health Security ไทยมี
มาตรการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคที่เข้ มงวด (3) Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/ ป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์ และพืช รวมทั้งศัตรูพืช การนำแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงฟาร์มสุกร
รู ป แบบ Real time สำหรั บ โรค African Swine Fever (ASF) และ (4) Farmer Security เน้ น การเสริ ม สร้ า ง
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart Farmer Young Smart
Farmer เพื่อให้ภาคเกษตรมีความมั่นคง
3.3) Sustainability ระบบการทำเกษตรของไทยเน้นความยั่งยืน เช่น เกษตรผสมผสาน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการนำเทคโนโลยีฝนหลวงมาใช้ประโยชน์ มีการจัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของดิน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular - Green Economy:
BCG Economy) และ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
4) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
4.1) การบูรณาการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารและสนับสนุนข้อมูลที่ดีแก่เกษตรกรสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบศักยภาพพื้นที่ โดยบูรณาการจัดทำระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) สำหรับเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่คำนึงถึงความเหมาะสม
ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลและการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาดและทรัพยากร
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และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร นำไปใช้วางแผน
การผลิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4.2) สร้ า งความร่ วมมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในด้ า นการพั ฒ นาการเกษตร การนำ
จุดแข็งหรือศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เช่น ความร่วมมือ
ด้านการตลาดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาดให้มีความหลากหลายใช้ในการซื้อขายได้จริง
5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบั ติ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกลุ่ม
เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและพึ่งพาตนเองได้
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้มีการประมวลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายสำคัญ 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) วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต 4) บริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ได้จ ริง 6) ส่งเสริมการบริห ารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยื น และ7) พัฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเกษตรและสิ่ งอำนวยความสะดวกให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด มี เป้ าประสงค์ คื อ
1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
3) การพัฒ นาเศรษฐกิจ การเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 4) การเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
เกษตรเพิ่มขึ้น 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3) รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 4) สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล มีประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกี่ยวข้อง
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กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของภาคเกษตร ประเด็นการพัฒ นาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทาง
สังคมเกษตร และประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานวางแผน มีภารกิจในการจัดทำและ
พัฒ นา ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบาย มาตรการและแผนพัฒ นาการเกษตร งานศึกษา งานวิจัยด้าน
การเกษตร การประเมินผลแผนงานโครงการ รวมทั้งจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งสนับสนุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ขณะเดียวกันในประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็ น หน่ วยงานเจ้าภาพในแผนงานบู รณาการพัฒ นาและส่ งเสริม เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการดำเนินงาน
อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้บนหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้ เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่ านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ตสิ น ค้ าเกษตร (ศพก.) และประเด็น ที่ 5 พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ และ
งานวิจัยด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย
เปิ ด กว้ า งเป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง " นำนวั ต กรรม เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบการทำงาน
ที่เป็ น ดิจิ ทั ล มาใช้ในการบริ ห ารและการตัดสิ นใจ รวมทั้ งการพั ฒ นาบุ คลากรให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น
ประเด็นการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
2.3.5 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) เกษตรกรกินดี
อยู่ดี มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 3) การพัฒ นาเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศไทยให้ ดี ขึ้ น และปรั บ ตั ว ได้ ทั น ตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 4) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
เป้ าหมาย คือ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
3) รายได้ เงิ นสดสุ ทธิ ครั วเรื อนเกษตรเพิ่ มขึ้ น 4) สถาบั นเกษตรกร (สหกรณ์ วิ สาหกิ จชุ มชน กลุ่ มเกษตรกร)
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ประเด็น การพัฒ นา
ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา 29 แนวทางการพัฒนา มีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างความเสมอภาคและ
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กระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร และประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
งานวิจัยด้านการเกษตร
2.3.6 แผนปฏิบั ติ การด้ า น... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570)
1) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒ นาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อเป็นกรอบ
ในการดำเนิ นงานให้ กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่ อขับเคลื่ อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 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 สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันเกษตรกร
ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคเอกชน โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570
มี วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้นำของภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างมูลค่า บนพื้นฐาน
การพัฒ นาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570” เป้าหมาย ได้แก่ 1) เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เข้าสู่ระบบ
การผลิตแบบเกษตรอิน ทรีย์ที่มีการผลิตสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความ
สมดุลให้กับระบบนิเวศ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน รวมถึงสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค และ 2) ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งด้านคุณ ภาพ มาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์ทั้ งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ สากล รวมถึง ความ
ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี 2) จำนวนเกษตรกรที่ ได้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS และ มกษ. 9000) มีไม่น้อยกว่า 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 การพั ฒ นา
4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ และ ประเด็นการ
พัฒนาที่ 4 พัฒนาการตลาด และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
2) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566-2570
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้าน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของประเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน
การพัฒ นาระบบโลจิสติกส์การเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมการฯ
มีอ ำนาจหน้ าที่ ในการพิ จ ารณาจั ดทำแผนพั ฒ นาระบบโลจิส ติ กส์ แ ละโซ่อุ ป ทานภาคการเกษตรให้ มีความ
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สอดคล้ องกับแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาระบบโลจิ สติกส์ ของประเทศ ตลอดจนกำหนดกรอบแผนงานและ
โครงการบูร ณาการ แนวทางการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านการบริห ารจัด การระบบ
โลจิสติกส์การเกษตร กำกับดูแล ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร
พ.ศ. 2566-2570 มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซี ยน เป้าหมาย
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่
สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 2) มูลค่าการดำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี และ 3) ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ 100 ประเด็นและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นการพัฒนา 14 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์เกษตร ประเด็นการพัฒ นาที่ 2 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้าน
โลจิสติกส์เกษตร และประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อน
โลจิสติกส์ภาคการเกษตร
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. ภาพรวม
1.1 วิสัยทัศน์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
“องค์ ก รนำในการพั ฒ นาภาคเกษตรและศู น ย์ ก ลางสารสนเทศการเกษตรแห่ ง ชาติ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570”
1.2 พันธกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.2.1 จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
1.2.2 ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิ จั ย ด้ านเศรษฐกิ จ การเกษตร จั ด ทำรายงานสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
การเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
1.2.3 เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1.2.4 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3 เป้าประสงค์
"สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒ นาการเกษตรที่ เป็ น เลิ ศ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
1.4 ค่านิยมร่วม
SMART OAE
S = Specialized
ความเชี่ยวชาญ
M = Moral
มีคุณธรรม
A = Accountable มีความรับผิดชอบ
R = Rational
มีเหตุผล
T = Targetable
มีเป้าหมาย
OAE = Office of Agricultural Economics

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยมี การขับเคลื่อนองค์กรด้วย NAVIGATOR ในฐานะเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตร
และศู น ย์ ก ลางสารสนเทศการเกษตรแห่ งชาติ ที่ จะต้อ งก้าวให้ ทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลงทุ กมิ ติ โดยเน้ น นำ
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 : รักและสุขในงานที่ทำ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อเป็นตำนานแก่องค์กรและประเทศ
Award Achievement
: ให้รางวัลทุกความสำเร็จที่ทำได้
Necessary Spending, Saving and Starting Investment : ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออม และเริ่มลงทุน
ก่อนวัยเกษียณ
Care of Family Yourself and Social responsibility
: รักตนเอง ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคม
Education endless
: ใฝ่หาความรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร

กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร

* สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12

* ศูนย์ข้อมูลเกษตร
แห่งชาติ

หมายเหตุ: * สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสร้างภายใน
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1.6 อำนาจหน้าที่
หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
2. ติดตาม ประเมินผล และการจัดทำรายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายในสำนักงาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. ดำเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงาน
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
เลขานุการกรม
2. ดำเนินการเกีย่ วกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงาน
4. ดำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสำนักงาน
5. บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และลูกจ้างของสำนักงาน
6. ดำเนินการเกีย่ วกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงาน
7. ดำเนินการเกีย่ วกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูใ่ นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงาน
9. ดำเนินงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงาน
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองนโยบายและ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย
แผนพัฒนาการเกษตร มาตรการ และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดทำแผนงานและโครงการ ตลอดจนประมวลผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาเกี่ยวกับประชากรเกษตร
สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทาง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุน
ด้านการเกษตร
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงาน
กองเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่าง
ประเทศ

ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร

อำนาจหน้าที่
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. เสนอแนะนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศ
4. ติดตามการปฏิบตั ิงานตามพันธกรณี และวิเคราะห์ผลกระทบ เพือ่ เสนอแนะแนวทางและมาตรการ
รองรับผลกระทบเชิงบวกและลบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา อันเนื่องมาจากการปฏิบัตติ ามพันธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. ทำหน้าที่ประสานงานเกีย่ วกับการสำรองข้าวฉุกเฉิน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษา พัฒนาเทคนิคและระบบการติดตามประเมินผล รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการติดตามและ
ประเมินผลแก่หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ แผนงาน และโครงการ
ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการ
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ
4. เสนอผลการติดตาม ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา วางแผน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต การใช้
ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิตของพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
รวมทั้งวิเคราะห์ผลและรายงานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธกี ารพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตรและความเสียหายจากการเกิดภัยที่มผี ลกระทบต่อด้านการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลระยะไกลใน
การจำแนกสภาพการใช้ที่ดิน การประกอบกิจกรรมการเกษตร และแหล่งเหมาะสมของการผลิต
สินค้าเกษตร เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
4. ศึกษา กำหนดวิธีการ และจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับเกษตรกรและผูป้ ระกอบกิจการในด้านการเกษตร
5. ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง
6. ศึกษา พัฒนา และจัดทำสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่
ผู้รับบริการทุกระดับ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
สำนักวิจัยเศรษฐกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
การเกษตร
2. ศึกษา พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ และจัดทำแบบจำลองการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
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 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
7. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้เงินกองทุนและโครงการที่เสนอขอใช้
เงินกองทุนภาคการเกษตร จัดทำแผนบริหารจัดการเงินกองทุน และติดตามประเมินผล
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเศรษฐกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่ 1-12 2. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการติดตาม ผลการประเมินความสำเร็จ และผลกระทบ
ของการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น
4. ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับ
กระทรวงที่นำไปสู่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค รวมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการแก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในระดับพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ข้อมูลเกษตร 1) จัดทำสถาปัตยกรรม บูรณาการ และจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
แห่งชาติ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พยากรณ์
สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาการเกษตร
3) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร และเศรษฐกิจมหภาค
รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
4) ศึกษา วิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จากภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติด้านการเกษตร
5) ศึกษา พัฒนา องค์ความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่แก่
เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา
6) สร้างเครือข่ายข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในและนอกประเทศ
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ: * สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10-12 และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นโครงสร้างภายใน
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1.7 เป้าหมาย
1.7.1 สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
1.7.2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
1.7.3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
1.8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.8.1 ตั วชี้ วัดเป้ าหมายที่ 1 สารสนเทศการเกษตร (ข้ อมู ลเศรษฐกิ จการเกษตร การวิ จั ยด้ าน
การเกษตร ผลการประเมินแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
- สารสนเทศการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
1.8.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒ นา
การเกษตรของประเทศ
- แผนพั ฒ นาการเกษตรและมาตรการทางการเกษตรได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ น ำไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90
1.8.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
- ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
1.9 ประเด็นการพัฒนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.9.1 ประเด็น การพั ฒ นาที่ 1 เพิ่ มประสิ ทธิภ าพการจัดทำข้อ มูล สารสนเทศการเกษตรและ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
1.9.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
1.9.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
เป้าหมาย
1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรของประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ ร้อยละ 90
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
สินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมและข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
พัฒ นาระบบติดตามเฝ้ าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต ระบบการประกันภัยและ
การประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร มาตรการ แผนงานและโครงการบู ร ณาการทาง
การเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การสนับสนุนการบริหารการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างความมั่นคงอาหาร
ให้ กับ ครั ว เรื อนเกษตรกรและชุมชน สนั บ สนุ นให้ ชุม ชนทำการเกษตรตามหลั กการปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการพัฒ นาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การสนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
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ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตรแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ภาคเกษตร 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 การใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบ
นิเวศน์ สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ
การศึกษาวิจัยและเสนอแนวทางการสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา โดยการขยายระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมพืช
เศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่ทั่วประเทศ
4. พัฒ นากระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลให้ ทันสมัย และ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มาตรการและแผนงาน/โครงการ
ทางการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมิน ผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า
กระบวนการดำเนิ น การ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถตรวจสอบและนำไปสู่การปรับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มี
การรายงานการติดตามประเมินผลต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
5. พั ฒ นาการวิเคราะห์ และจั ดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ตอบสนองต่ อ
เป้ าหมายตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ เพื่ อให้ งบประมาณเป็ นเครื่ องมื อ สำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจ
อื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

หมายเหตุ: โครงการลำดับที่ 1 2 4 5 และ 8 ดำเนินการภายใต้โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2
สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
เป้าหมาย
1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความเห็นชอบให้
นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา
1. เสนอแนะแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรภาคการเกษตรกลุ่มต่าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจ และสั งคม เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ และช่ว ยเหลื อกันและกัน โดยการส่ งเสริมการดำเนิน งาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผลและพัฒนา รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสืบสาน
รักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน ด้วย
การส่ งเสริม พัฒ นา และสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรให้ กับ เกษตรกร อาทิ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรผสมผสาน และการส่งเสริมและพัฒนา
3. สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ทางการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ภัยแล้ง เตือนภัยการระบาด
ศัตรูพืช ราคาผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้และจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การอบรม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร การจัดทำบัญชี
ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
โครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
1. โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร (บรรจุไว้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้าหมาย
1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
2. บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
2. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(1) พัฒ นาสำนั กงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ เป็ น "ภาครัฐ ทัน สมัย เปิดกว้าง เป็ นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาให้ มี ก ารนำข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ม าใช้ ในการพั ฒ นานโยบาย
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและ
ข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผล
สัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงาน
ที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูล เปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
แบ่ งปั น และใช้ป ระโยชน์ ได้ อย่ างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งนำองค์ค วามรู้ในแบบสหสาขาวิช าเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณ ค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิ ศในการตอบสนองกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และการเสริม สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
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2. การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
(1) ปรับ เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริห ารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบีย บได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้น การ
ทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
สำนั กงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์ คาดการณล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก
สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน
3. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนมีความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ช าติ โดยเฉพาะการพัฒ นาระบบการบริห ารกำลั งคนให้ มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
กำลั 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 จริยธรรมและจิตสำนึ กสาธารณะ
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากร
ตามผลสั มฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิ บั ติ งาน โดยมีกลไกการป้องกั นการแทรกแซงและการใช้
ดุล ยพินิ จโดยมิช อบ การสร้างความก้าวหน้าให้ กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒ นาระบบการจ้างงานบุ คลากรทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ภารกิ จ ในรู ป ต่ า ง ๆ อาทิ การจ้ า งงานที่ มี ลั ก ษณะชั่ ว คราว ให้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งการทบทวนและปรับ เปลี่ ยนระบบค่ าตอบแทนที่ เป็ น ธรรม มี ม าตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร
(3) พัฒ นาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการ

28
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า
สามารถบู รณาการการทำงานร่ว มกับ ภาคส่ วนอื่น ได้อย่างเป็ นรูป ธรรม และมี ส ำนึกในการปฏิบัติงานด้ว ย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี ความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ เข้ามามีส่ ว นร่ วมเป็ น เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่ วยงาน เพื่ อส่ งเสริม การมี ส่ วนร่ว มในการ
เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

29
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ส่วนที่ 4
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประเด็นการพัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ล้านบาท)
ปี 2566

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร
2. สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร

582.2777
14.8110

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

1.5000

รวม

598.5887

31
แผนปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รบั ความเห็นชอบให้นาไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

เป้าหมาย

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิต
สินค้าเกษตร *

3

หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน
(ล้านบาท)
6.1526

ศสส.

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร

4.4000

ศสส.

- การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เนื้อที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ

1.0500

ศสส.

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
(Geo-Informatics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทาข้อมูลสินค้าเกษตร

0.7026

สศท.8 และ 11

18.5674

โครงการจัดทาสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

5

ชนิด

เรื่อง

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาสารสนเทศ
ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

4.0000

- จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธตี ั้งแปลง
เก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)

1.5000

- จัดทาข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบาย

4.0000

- เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและ
ติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

4.0000

- การติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับ
หมู่บา้ นและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่
สาคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเตือนภัย
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ โดย
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ) 882 อาเภอ

5.0674

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
(Y1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
และสังคมแห่งชาติ
กษ. ระยะ 5 ปี
ฉบับที่ 13

ด้าน 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

ศสส.

ด้าน 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

ศกช.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 11 ไทย
สามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

030201 สินค้าเกษตร หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

13

เรื่อง

2.0000

- พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์
ภัยพิบตั ิทางการเกษตร

12

เรื่อง

1.0000

- พัฒนาเครื่องมือและแบบจาลองวิเคราะห์
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

1

เรื่อง

1.0000

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
- ติดตามการดาเนินงานโครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่

6
2

เรื่อง
เรื่อง

7.9780
0.3000

3.7516
ศปผ.

- ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้
แผนปฏิบตั ิการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.
2566-2570

3

เรื่อง

2.7516

กนผ. ศปผ.
สศท.

- ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตร
ผสมผสาน

1

เรื่อง

0.7000

ศปผ.

2 ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

32
แผนปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รบั ความเห็นชอบให้นาไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

เป้าหมาย

หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน
(ล้านบาท)

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) *

2

เรื่อง

5.0000

กนผ.

- : จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

1

เรื่อง

2.0000

สศท.

- การศึกษาแนวทางการจัดทาเขตส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ

1

เรื่อง

3.0000

กนผ.

โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภาคเกษตร

6/90

เรื่อง/ร้อยละ

6.8378

กนผ.

- การขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนา
การเกษตรและแผนยุทธศาสตร์

3

เรื่อง

- การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ

3

- การติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัย
การผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
(Y1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
และสังคมแห่งชาติ
กษ. ระยะ 5 ปี
ฉบับที่ 13

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

1.3378

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
กนผ. สศท. แข่งขัน

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

เรื่อง

3.0000

กนผ. สศท.

90

ร้อยละ

2.5000

สวศ.

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร*

3

เรื่อง

6.3000

สวศ.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

3. เกษตรชีวภาพ

030301 สินค้าเกษตร หมุดหมายที่ 10 ไทยมี 2 ยกระดับขีด
ชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจหมุนเวียนและ ความสามารถในการ
สังคมคาร์บอนต่า
แข่งขันของภาคเกษตร

- การศึกษาวิจยั แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจจากการนาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนเกินมาใช้ประโยชน์

1

เรื่อง

2.5000

สวศ.

- การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

1

เรื่อง

3.6000

สศท.1-12

- การติดตามประเมินผลโครงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1

เรื่อง

0.2000

ศปผ.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่*

1

เรื่อง

1.0000

ศปผ.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

6

เรื่อง

2.0800

ศปผ.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

1

ระบบ

14.0531

ศสส.

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

- ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
โครงการติดตามประเมินผลโครงการสาคัญ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
- การติดตามประเมินผลโครงการสาคัญ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยไซเบอร์

33
แผนปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1. สารสนเทศการเกษตร แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรนาไปสู่การขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

1. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ระบบ
2. สารสนเทศการเกษตรถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อน ร้อยละ 90
3. ผลงานด้านแผนและมาตรการทางการเกษตร อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง
4. แผนและมาตรการทางการเกษตรได้รบั ความเห็นชอบให้นาไปปฏิบัติ ร้อยละ 90

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

เป้าหมาย

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

15/90

หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน
(ล้านบาท)
169.6015

สศก.

- สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

76.3372

สลก.

- จัดทาและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
และมาตรการทางการเกษตร

8.5969

กนผ. กศป.

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เศรษฐกิจการเกษตร

6.5977

สวศ.

- ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

2.4845

กศป.

- การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.8735

ศปผ.

- จัดทาและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

38.3186

ศสส.

- ดาเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับภูมิภาค

32.3931

สศท.

348.4337

สศก.

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

-

เรื่อง/ร้อยละ

-

หมายเหตุ: * โครงการที่ได้รับเลือกให้เป็นโครงการสาคัญตามมติ ครม. เมื่อ 9 พ.ย. 64

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
(Y1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
และสังคมแห่งชาติ
กษ. ระยะ 5 ปี
ฉบับที่ 13

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

(03) การเกษตร

6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

34
แผนปฏิบตั ริ าชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

1. ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึน้

1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อยปีละ 2 เรือ่ ง
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ได้รบั ความเห็นชอบให้นาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมาย

หน่วย
นับ

1/13,000/882 เรื่อง/หมู่บ้าน/
ราย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย
งาน

12.2030

ศสส.

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น

แผนย่อย

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
เป้าหมาย
สังคมแห่งชาติ
แผนแม่บทย่อย (Y1)
ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิ
ราชการ กษ.
ระยะ 5 ปี

ด้าน 4 การสร้างโอกาส (16) เศรษฐกิจฐานราก
และความเสมอภาคทาง
สังคม

1. การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

160101 ศักยภาพและ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 3 สร้างความเสมอภาค
ขีดความสามารถของ
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า และกระจายความเท่า
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้ เกษตรและเกษตรแปร เทียมทางสังคมเกษตร
รูปมูลค่าสูง

- การศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้าใน
ภาคเกษตร *

1

เรื่อง

3.0000

สวศ.

- จัดทาข้อมูลกรอบตัวอย่างสาหรับการสารวจ
(Sampling for List Frame Survey) โดย
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

13,000

หมู่บ้าน

7.7030

ศสส.

- พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา
ประจาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

882

ราย

1.5000

ศสส.

โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริ

1/80

เรื่อง/ร้อยละ

1.5000

ศปผ.

ด้าน 4 การสร้างโอกาส (15) พลังทางสังคม
และความเสมอภาคทาง
สังคม

1. การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- ติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1/100

เรื่อง/ร้อยละ

1.1080

กนผ.

ด้าน 4 การสร้างโอกาส (16) เศรษฐกิจฐานราก
และความเสมอภาคทาง
สังคม

1. การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

160101 ศักยภาพและ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 3 สร้างความเสมอภาค
ขีดความสามารถของ
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า และกระจายความเท่า
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้ เกษตรและเกษตรแปร เทียมทางสังคมเกษตร
รูปมูลค่าสูง

หมายเหตุ: * โครงการที่ได้รับเลือกให้เป็นโครงการสาคัญตามมติ ครม. เมื่อ 9 พ.ย. 64

หมุดหมายที่ 9 ไทยมี
1 เสริมสร้างเสถียรภาพ
ความยากจนข้ามรุ่น
และความมั่นคงทางการ
ลดลง และคนไทยทุกคน เกษตร
มีความคุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม

35
แผนปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

1. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 1. บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รบั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
2. บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2
3. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีต่อองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ
แผนแม่บทฯ (Y)

โครงการ (X)

ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
(แผนฝึกอบรมสัมมนา)

เป้าหมาย หน่วยนับ

10

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน
(ล้านบาท)
1.5000

สลก.

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
ด้าน 2 การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ประเด็น
(03) การเกษตร

แผนย่อย
6. การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
(Y1)
030601 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
เศรษฐกิจและสังคม
กษ. ระยะ 5 ปี
แห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น 2 ยกระดับขีด
ประเทศชั้นนาด้านสินค้า ความสามารถในการ
เกษตรและเกษตรแปร แข่งขันของภาคเกษตร
รูปมูลค่าสูง

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

สานักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
planning@oae.go.th

