
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง เสร็จสิ้นสภาฯ ถก ร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 66 วาระ 2-3 เกษตรฯ รับจัดสรรงบ 129,743 ล้านบาท  

ออกอากาศวันพุธที ่7 กันยายน 2565 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนีน้ำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เสรจ็สิ้นสภาฯ ถก ร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 66 วาระ 2-3 
เกษตรฯ รับจัดสรรงบ 129,743 ล้านบาท ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า จากที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระ 2-3  
ระหว่างวันที ่ 17-23 สิงหาคม 2565 สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 จำนวน 
129,743.9629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 18,841.3948 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17) ซึ่งสามารถจำแนกประเภท
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก่ียวข้องตามภารกิจรวม 4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความมั่นคง จำนวน 276.7521 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณดำเนินการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 46,159.0122 ล้านบาท ดำเนินการในเรื่อง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจริยะและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเว ศ
การเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนาภาคเกษตรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ 3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม จำนวน 2,569.4572 ล้านบาท ดำเนินการในเรื ่องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส 4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 80,738.7414 ล้านบาท ดำเนินการ
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานเดิม การป้องกันระดับน้ำเค็มการปฏิบัติการฝนหลวง จัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและการลดการเผาในพื้นที่เกษตร 

การดำเนินงานตามภารกิจในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับโครงการที่
สนับสนุนแผนแม่บทประเด็นการเกษตร โดยมีโครงการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ และมีหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ รวม 18 โครงการ งบประมาณ 2,551.0300 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรชีวภาพ โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลง เกษตรอัจฉริยะ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับ
สถาบันเกษตรกรให้เป็นผู ้ประกอบการธุรกิจเกษตร  รวมไปถึงโครงการที ่สนับสนุนแผนแม่บทอื ่น ๆ  งบประมาณ 
71,730.1425 ลา้นบาท อาท ิการบริหารจัดการนำ้ทั้งระบบ การสง่เสริมการดำเนนิงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนงาน
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ตามภารกิจพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น จำนวน 3,463.7273 ล้านบาท อาทิ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การจัดที่ดินทำกินแก่
เกษตรกรรายย่อย การพัฒนาพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และการจัดทำข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการทางการเกษตร  

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นเจ้าภาพหลัก
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้สูงขึ้น โดย
ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 จำนวน 1,444.3502 ล้านบาท มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ7 กระทรวง 21 หน่วยงาน  
1 หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ 1 รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะดำเนินงาน 14 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูด
ซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น จำนวน 342.1202 บาท โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
จำนวน 301.4931 บาท โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 147.9090 ล้านบาท 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 229.8054 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) จำนวน 107.4822 ล้านบาท 

ทั้งนี้  วุฒิสภาจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกครั้ง  ในวันที่ 29 - 30 
สิงหาคม 2565 ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนกันยายน 
2565  โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะมี
ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปรับตัวให้ทันสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการดำเนิน
ธุรกิจ สินค้าเกษตรได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างสมดุลระหว่างการ
ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,637 บาท สัปดาห์ก่อน 13,635 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,042 บาท สัปดาห์ก่อน 9,069 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.84 บาท สัปดาห์ก่อน 9.79 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.94 บาท สัปดาห์ก่อน 7.91 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 55.21 บาท สัปดาห์ก่อน 47.51 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25 บาท สัปดาห์ก่อน 24.36 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.07 บาท สัปดาห์ก่อน 22.10 



ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.55 บาท สัปดาห์ก่อน 5.48 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.71 บาท สัปดาห์ก่อน 2.67 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.95 บาท สัปดาห์ก่อน 6.96 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,817 บาท สัปดาห์ก่อน 1,706 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,382 บาท สัปดาห์ก่อน 1,329 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.03 บาท สัปดาห์ก่อน 7.11 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.73 บาท สัปดาห์ก่อน 11.60 บาท  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 50.58 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 49.15 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.65 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.56 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.35 บาท สัปดาห์ก่อน  24.41 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 22.54 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.20 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.11 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.99 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.32 บาท สัปดาห์ก่อน 48.34 บาท 



ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 348 บาท สัปดาห์ก่อน 346 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 379 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.70 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.57 บาท สัปดาห์ก่อน 82.53 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.68 บาท สัปดาห์ก่อน 59.51 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.24 บาท สัปดาห์ก่อน 81.29 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 138.57 บาท สัปดาห์ก่อน 138.82 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.06 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.90 บาท ราคาทรงตัวจาดสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู ้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง เสร็จสิ้นสภาฯ ถก ร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 66 วาระ 
2-3 เกษตรฯ รับจัดสรรงบ 129,743 ล้านบาท และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้



ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

