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ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

1. ความเปนมา  

จากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบกับปญหามากมาย เชน ราคาผลผลิตท่ี 

ขาดเสถียรภาพ การใชปจจัยการผลิตท่ีไมเหมาะสม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาหนี้สิน

ครัวเรือนเกษตรกรท่ียังอยูระดับสูง แมวารัฐบาลจะไดกําหนดแนวทางและมาตรการในการชวยเหลือตาง ๆ 

มาโดยตลอด แตสวนใหญเปนแผนระยะสั้นท่ีขาดความตอเนื่องและการแกไขสถานการณเฉพาะหนา ดังนั้น 

เพ่ือเปนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนําไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 

เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาท่ีสําคัญ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.

2560-2579) ท้ัง 6 ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิรูปของสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ซ่ึงเปน

เปาหมายการพัฒนาในระดับโลกขององคการสหประชาชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดจัดประชุมเพ่ือระดมความเห็น

จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญของภาคการเกษตรไทยท่ีควร

ไดรับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอยางตอเนื่องในระยะยาว จากการพิจารณาสถานการณและแนวโนม

ของประชากรโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรท่ีท่ัวโลกกําลังใหความสนใจ เชน การนํา

เครื่องจักรกลมาใชในการเกษตรทดแทนแรงงาน การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอ

หนวยพ้ืนท่ี การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ํา แสงแดด ใหสามารถทําการผลิตไดตลอดปในสภาพโรงเรือน 

เปนตน รวมถึงการพิจารณาสถานการณภาคการเกษตรของไทยท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน สรุปประเด็นท่ี

นาสนใจท่ีจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาในระยะยาว ไดแก การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเรื่อง

การเขาถึงขอมูลเพ่ือนํามาใชประโยชนและการรวมกลุมใหเขมแข็ง ระบบการผลิตเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี

ภายใตขอจํากัดของขนาดพ้ืนท่ีถือครอง ซ่ึงมีแนวโนมลดลงในอนาคต ปจจัยการผลิตตองหาแนวทางรองรับ

ปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึนและมีแนวโนมเพ่ิมความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ไดแก แรงงานเกษตรอายุเฉลี่ยสูงข้ึน  

และเกษตรกรรุนใหม มีจํานวนนอย ดินและน้ํ า มีปญหาจากการใชปจจัยการผลิต ท่ีไม เหมาะสม  

พ้ืนท่ีชลประทานท่ียังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ เกษตรกรรายยอยยังมีขอจํากัดในการใชเครื่องจักรกล

การเกษตร รวมท้ังยังจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใชตลอดหวงโซตั้งแตปจจัยการผลิต  

การแปรรูป บรรจุภัณฑ และระบบโลจิสติกส เชน การผลิตพืช สัตวพันธุดีและการกระจายพันธุใหท่ัวถึง 

จําเปนตองมีการแกไขปญหาหนี้สินและที่ดินทํากินของเกษตรกร กรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากินของเกษตรกรมี

แนวโนมลดลงมากจากอดีต สวนหนึ่งมาจากปญหาหนี้สินจากการขาดทุนในการทําการเกษตร ในสวนของ

ผลผลิตการเกษตรจําเปนตองใหความสําคัญกับการผลิตใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด  

มีการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถกําหนดเปนมาตรฐานสินคาเกษตรของ

อาเซียนและมาตรฐานสินคาเกษตรของโลกตอไป สินคาเกษตรตองมีการพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 
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และผลิตสินคาคุณภาพสูง เชน สินคาเกษตรอินทรียเพ่ือหนีจากตลาดลางและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันใหภาคการเกษตรของไทย ท้ังนี้ การผลิตภาคเกษตรยังจําเปนตองพ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ตองมีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) อยางไรก็ตามภาค

การเกษตรยังตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลก คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จําเปน

จะตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปญหาดังกลาว ท่ีมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย 

ๆ โดยเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณในสวนของการวิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกลาวและการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมอ่ืน ๆ ประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน จําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางและภารกิจขององคกร เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบดานการเกษตรใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ 

ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มุงในการแกไขจุดออนและเสริม

จุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตร

ม่ังค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสูเปาหมาย คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา

เกษตร ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และ ยุทธศาสตรท่ี 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
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2. สาระสําคัญ สรุปได ดังนี้  

2.1 ปญหาและความทาทาย 

     2.1.1 ภายในประเทศ 

1) เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและจําเปน มี

หนี้สินและไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน การรวมกลุมไมเขมแข็งทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง ท้ังยังเขาสู

สังคมผูสูงอายุ และคนรุนใหมสืบทอดอาชีพเกษตรนอยลง 

2) ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรอยูในระดับต่ํา มีการใชปจจัยการผลิตอยางไม

เหมาะสม รวมท้ังมีการแขงขันและการกีดกันทางการคาเพ่ิมมากข้ึน ในรูปแบบของการกําหนดมาตรฐาน

ความปลอดภัยของผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ ในภาคการเกษตรมีจํากัด มี

ฐานขอมูลดานการเกษตรท่ีทันสมัยแตยังไมครอบคลุมในทุกมิติ 

4) การทําการเกษตรท่ีไมเหมาะสม เชน การปลูกพืชซํ้าซาก การปลูกในท่ีลาดชันมีการ

บุกรุกทําลายปาตนน้ําลําธารสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ประกอบกับมีการเกิดภัยธรรมชาติจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีสูงข้ึน 

5) นโยบายภาครัฐท่ีผานมา สวนใหญเปนโครงการระยะสั้น ขาดความตอเนื่อง และมัก

เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาและไมมีการบูรณาการระหวางกระทรวง 

2.1.2 ตางประเทศ 

1) แนวโนมประชากรโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตามการคาดการณขององคการสหประชาชาติ 

คาดวาประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 7,000 ลานคน เปน 9,000 คน ในอีก 20 ปขางหนา สงผล

ตอความตองการอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ภายใตการพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาพรวม

ของโลกท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึนดวยเชนเดียวกัน  

2) แนวโนมของโลกกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหความตองการอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิม

สูงข้ึน โดยผูบริโภคจะเนนความความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต เชน การซ้ือขายสินคาออนไลน ซ่ึง

รวมถึงสินคาเกษตรดวย ทําใหผูบริโภคและผูผลิตสามารถติดตอสื่อสารถึงความตองการสินคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลใหการแขงขันทางการคาทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

3) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการคา รวมถึงการปรับเปลี่ยนข้ัวอํานาจของประเทศ

มหาอํานาจจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารประเทศ ลวนสงผลตอนโยบายของประเทศและกระทบตอภาพรวม

ของเศรษฐกิจโลก  

4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนปจจัยสําคัญท่ีไดรับความสนใจและจะสงผล

กระทบตอภาพรวมของการผลิตดานการเกษตรของโลก 
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2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม 

จดุแขง็ 

1) ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑลําดับตน ๆ ของโลก  
2) เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตรท่ีสืบทอดกันมา  
3) มีท่ีตั้งไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกสินคาเกษตร และมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
4) นอมนําศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม มาเปนภูมิคุมกันใหเกษตรกร 

จดุออน 

1)  พ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน (119 ลานไร ~ รอยละ 80) 
2)  สินคาเกษตรผลิตอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (เชน N ขาว ~ 8 ลานไร) 
3)  สินคาเกษตรหลายชนิดขายข้ันปฐม (เชน ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน และมันสําปะหลัง) 
4)  เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย (รอยละ 70) และไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง มีฐานะยากจนและ 

ขาดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการผลผลิตของตนเอง 
5)  สถาบันเกษตรกรขาดความเขมแข็ง ขาดโอกาสในการตอรองทางการตลาด 

โอกาส 

1) งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมีความกาวหนา สามารถเขาถึงไดรวดเร็วและทุกพ้ืนท่ี  
ภาคเกษตรสามารถนํามาใชประโยชนในการลดตนทุนและเพ่ิมมูลคา 

2) ประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีความตองการบริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะอาหารปลอดภัย 

อุปสรรค 

1)  เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน มีการแขงขันและการกีดกันทางการคามากข้ึน 
2)  เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงและความถ่ีสูงข้ึน 
3)  ทุกประเทศมีการปกปองภาคการเกษตรและเกษตรกรของตนเองมากข้ึน 
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2.3 หลกัการแนวคดิ 

1) เกษตรกรมีขอมูลขาวสารและความรูความสามารถทันสถานการณ พ่ึงพาตนเองได และสถาบัน

เกษตรกรเปนกลไกหลักขับเคลื่อนภาคการเกษตร ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา 

2) ตลาดนํากระบวนการผลิต และสินคาเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ภาคการเกษตร

เติบโตอยางยั่งยืน ดวยงานวิจัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สามารถประยุกตกับองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3) พ้ืนท่ีเกษตรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนท่ี ดวยเทคโนโลยี/นวัตกรรม อาทิ Agri-Map และ Application เปนตน 

 

2.4 วสิยัทัศน 

“เกษตรกรมัน่คง ภาคการเกษตรมัง่คั่ง ทรพัยากรการเกษตรยัง่ยนื” 

 

2.5 เปาประสงค 

 
 

 

1)  เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmers)  

2)  สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Smart Agricultural Groups)  

3)  สินคาเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด (Smart Agricultural Products) 

4)  พ้ืนท่ีเกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area/Agriculture) 

 
 
2.6 ยทุธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรหลุดพนจากกบัดกัรายไดปานกลาง  

(รายไดประชาชาติตอหวัมากกวา 13,000 เหรยีญดอลลารสหรฐัฯ หรือ ประมาณ 390,000 บาท/คน ใน
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2.7 ความเชือ่มโยงระหวางยทุธศาสตรรฐับาลกบัยทุธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รัฐบาล 
1. วสิยัทศัน  :  ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
2. ยทุธศาสตรชาต ิ20 ป 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 
    ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที1่2 
    ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
    ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
4. แผนปฏริปูของ สปท. 
    1) เรื่อง เศรษฐกิจเพ่ือสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา 
    2) เรื่อง การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ําเพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน และ 
ราง พ.ร.บ. บริหารจัดการน้ํา พ.ศ.. 
    3) เรื่อง การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร 
5. เปาหมาย SDGs 
    ประเด็นที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทาง
อาหารปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการทํา
เกษตรกรรมอยางย่ังยืน 
    ประเด็นที่ 6 สรางหลักประกันใหมีน้ําใช และมีการ
บริหารจัดการน้ําและสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคน 
6. แผนการใชจายงบประมาณ (ยทุธศาสตรจัดสรร
งบประมาณ) 
    ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความม่ันคงและการตางประเทศ 
    ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
    ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน 
    ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการแกไขปญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 
    ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมย่ังยืน 
    ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
1. วสิยัทศัน  : เกษตรกรม่ันคง ภาคเกษตรม่ังคั่ง ทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน 
2. ยทุธศาสตรเกษตรและสหกรณ : 
     ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
     ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
     ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
     ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแมบทเกษตรและสหกรณ (Operation Plan) ระยะ 20 ป 

ยทุธศาสตรชาต ิ
20 ป 

ยทุธศาสตรเกษตร
และสหกรณ 20ป 

แผนงาน เปาหมาย 

  (1) แผนงานพืน้ฐาน  
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 1.1 ความม่ันคงและการตางประเทศ ครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 1.2 การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ GDP เกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 1 1.3 การแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการเติบโตจากภายใน สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ 95 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 4 1.4 การจัดการน้ําและสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน บริหารจัดการในพ้ืนที่ชลประทานเดิม 

  (2) แผนงานยทุธศาสตร  

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 2.1 การสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
  (3) แผนงานบรูณาการประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 3.1 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 3.2 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย แรงงานตางดาวทํางานถูกตองตามกฎหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 3.3 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง รอยละ 40 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 3.4 การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสรางพ้ืนฐานไดรับการพัฒนา 10 แหง 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 3.5 การพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ระบบโลจิสติกสสินคาเกษตรไดรับการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบขอมูลเกษตรกรอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 3.7 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนําไปสูการใชประโยชนรอยละ 80 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 3.8 การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 3.9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร GDP เกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 3  พ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืน 10 ลานไร 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 1 3.10 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง รอยละ 95 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 1 3.11 การจัดการปญหาที่ดินทํากิน ผูยากไรไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 4 3.12 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียจากปศุสัตวและลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 4 3.13 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเกษตรกรใหใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 4 3.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนเปน 49.52 ลานไร 
  (4) แผนงานบคุลากรภาครฐั  

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 5 4.1 พัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขาราชการ กษ. ทุกคนเปน Smart Officers 

 
4. แผนใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 

แผนงาน ป 2560 - 2564 ป 2565 - 2569 ป 2570 - 2574 ป 2575 - 2579 รวม 20 ป 
(1) แผนงานพืน้ฐาน 130,391.17 177,399.07 195,752.92 212,275.13 715,818.29 

(2) แผนงานยทุธศาสตร 20,080.47 16,055.59 17,362.78 18,962.85 72,461.69 
(3) แผนงานบรูณาการประเทศ 636,033.32 846,884.13 737,006.24 1,119,757.36 3,339,681.06 
(4) แผนงานบคุลากรภาครฐั 150,250.07 174,749.97 207,786.80 231,885.78 764,672.62 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 936,755.03 1,215,088.76 1,157,908.74 1,582,881.12 4,892,633.66  
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2.8 แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัและเปาหมาย 

 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดั 
ผลงาน
ปจจุบนั 

เปาหมาย 
ป60-64 ป65-69 ป70-74 ป75-79 ณ ปที ่20 

ยุทธศาสตรที ่1 สรางความเขมแข็งใหกบัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 
1) สรางความเขมแข็งใหกับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
Smart Farmer,  Smart 
Group, Smart Enterprise 

2) เสริมสรางความภาคภูมิใจและ
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร
และเทคโนโลยีเพ่ือทดแทน
แรงงานอยางเปนระบบรองรับ
สังคมเกษตรสูงอายุ 

1) ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร (ระดับ)  
2) รายไดตอหัวเกษตรกร (บาท/คน) 
3) รอยละของเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer 

ตอเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18-64 ป) 
ท้ังหมด (รอยละ) 

4) รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็ง
ในระดับมาตรฐาน (รอยละ) 
- รอยละความเขมแข็งของสหกรณ  

ระดับ 1 และ 2 
- รอยละความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 

5) จํานวนเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
- จํานวนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและ

กลุมเกษตรกร (ลานราย) 
- จํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตร 

(ลานราย) (เฉลี่ยกลุมละ 15 คน) 

80 
56,450 

5 
(0.87 
ลานคน) 

 
 

81 
 

25 
 

7.1 
 

0.3  
(20,000 

กลุม) 
 

85 
59,460 

15 
 
 
 
 

90 
 

25 
 

7.35 
 

0.33 
(22,000 

กลุม) 

90 
x 

40 
 
 
 
 

95 
 

30 
 

7.60 
 

0.39 
(26,000  

กลุม) 

90 
x 

70 
 
 
 
 

95 
 

35 
 

7.85 
 

0.48 
(32,000  

กลุม) 

95 
x 

100 
 
 
 
 

95 
 

40 
 

8.10 
 

0.60 
(40,000 

กลุม) 

95 
390,000 

100 
 
 
 
 

95 
 

40 
 

8.10 
 

0.60 
(40,000 

กลุม) 
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แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดั 
ผลงาน
ปจจุบนั 

เปาหมาย 
ป60-64 ป65-69 ป70-74 ป75-79 ณ ปที ่20 

ยุทธศาสตรที ่2 เพิม่ประสิทธภิาพการผลติและยกระดบัมาตรฐานสนิคาเกษตร 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพมาตรฐานสินคาสู
มาตรฐานระดับสากล โดยใช
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ความรูแบบองครวม 

2) สงเสริมการเกษตรตลอดโซ
อุปทานสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดและมูลคาสูง 
มุงสูการเปนฟารมอัจฉริยะ 

1) GDP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา  
(รอยละตอป)  

2) อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ (รอยละ)  

3) รอยละของจํานวนฟารม/โรงงาน/สถาน
ประกอบการท่ีอยูในกํากับของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ท่ีมายื่ นขอรับรอง
มาตรฐาน ผ านการรั บรองมาตรฐาน  
(รอยละ)  
- รอยละจํานวนแปลง/ฟารม : พืช/ประมง/

ปศุสัตว 
 

- รอยละจํานวนโรงงาน/สถานประกอบการ 
(GMP/อ่ืนๆ) : พืช/ประมง/ปศุสัตว 

 
4) จํานวนแปลงใหญ (พืชไร/พืชสวน/ปศุสัตว/

ประมง) (ลานไร/แปลง)  
5) จํานวนพ้ืนท่ีมีการปรับเปลี่ยนตาม  

Agri-map จาก S3, N เปน S1 (ลานไร) 
 

-0.5 
 

-7.5 
(ป 58) 

 
 
 
 
 

146,349/ 
23,946/ 
15,282 
687/ 
313/ 
683 
2/ 

1,000 
na 

3 
 

2.5 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 

40 
 
 

30/ 
7,000 
1.5 

3 
 

2.5 
 

 
 
 
 
 

90 
 
 

60 
 
 

45/ 
9,000 

3.0 

3 
 

3.0 
 

 
 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

60/ 
12,000 

4.5 

3 
 

3.5 
 
 

 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

90/ 
14,500 

6.0 

3 
 

3.5 
 

 
 
 
 

 
100 

 
 

100 
 
 

90 
 

6.0 
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แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดั 
ผลงาน
ปจจุบนั 

เปาหมาย 
ป60-64 ป65-69 ป70-74 ป75-79 ณ ปที ่20 

ยุทธศาสตรที ่3 เพิม่ความสามารถในการแขงขนัภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 
ภายใต Thailand 4.0 

2) บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเกษตร ให
เกษตรกรเขาถึงและนําไปใช
ประโยชนไดอยางท่ัวถึง 

3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให
ไปสูเชิงพาณิชย ประชาสัมพันธ
และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลใน
ระดับโลก 

 

1) สัดสวนงบประมาณงานวิจัยตองบประมาณ
ประจําปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(รอยละ) 

2) รอยละงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี
มีการพัฒนาตอยอดเพ่ือนําไปสูการใช
ประโยชน (รอยละ) 

3) รอยละเกษตรกรและผูรับบริการท่ีไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีสามารถนําไป
ประยุกตใช (รอยละ) 

3 
(2,500 
ลานบาท) 

30 
 
 

na 

3.5 
 
 

50 
 
 

60 
 

4 
 
 

60 
 
 

80 
 

4.5 
 
 

70 
 
 

100 
 

5 
 
 

80 
 
 

100 
 

5 
 
 

80 
 
 

100 
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แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดั 
ผลงาน
ปจจุบนั 

เปาหมาย 
ป60-64 ป65-69 ป70-74 ป75-79 ณ ปที ่20 

ยุทธศาสตรที ่4 บรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอมอยางสมดลุและยัง่ยนื 
1) บริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตรอยางยั่งยืนท่ี
สอดคลองกับ SDGs 
(Sustainable Development 
Goals)  

2) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร
การเกษตรใหมีความสมดุลและ
ยั่งยืน 

1) จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการอนุรักษ
ปรับปรุงและฟนฟู (ลานไร) 

2) จํานวนพ้ืนท่ีชลประทาน (ลานไร) 
3) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา

นอกเขตชลประทาน (ลานไร) 
4) จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน (ลานไร) 

2.34 
 (ป 60) 
31.83  
0.17 

 
0.81 

12.5 
 

35.92 
0.96 

 
2.5 

12.5 
 

39.37 
2.09 

 
5.0 

12.5 
 

45.02 
3.05 

 
7.5 

12.5 
 

49.52 
3.84 

 
10 

12.5 
 

49.52 
3.84 

 
10 

ยุทธศาสตรที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 
1) พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให

เปน Smart officers และ Smart 
researchers 

2) เชื่อมโยงและบูรณาการการทํางาน
ของ หนวยงานทุกภาคสวนโดย
กลไกประชารฐั และปรับระบบ
บริหารงานใหทันสมัย 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดาน
การเกษตรเพ่ือรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

 

1) จํานวนกฎหมายท่ีไดรับการยกราง/แกไข/
ปรับปรุง (ฉบับ) 
- จํานวนกฎหมายใหมท่ีจัดทํา  
- จํานวนกฎหมายท่ีมีการทบทวน แกไข 

ปรับปรุง  
2) จํานวนสวนราชการในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณมีการปรับปรุงโครงสราง  
(สวนราชการ) 

3) รอยละของขาราชการกระทรวงเกษตรฯ 
เปน Smart Officers (รอยละ) 

32 
 
- 
- 
 

15 
 
 
- 

17 
 

5 
12 

 
15 

 
 

20 

37 
 
- 

37 
 

15 
 
 

50 

37 
 
- 

37 
 

15 
 
 

80 

37 
 
- 

37 
 

15 
 
 

100 

42 
 

5 
37 

 
15 

 
 

100 
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3. เปาหมายแผนแมบทเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป 

แผนงาน แผนปฏบิตังิาน 
ผลงาน  

ป 57-59 
เปาหมาย 

ป 60-64 ป 65-69 ป 70-74 ป 75-79 

(1) แผนงานพืน้ฐาน 

1.1 ความม่ันคงและการ
ตางประเทศ 

ครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีเขา
รวมโครงการมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

1.2 การสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

GDPเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ  
-0.5 

รอยละ  
3 

รอยละ  
3 

รอยละ  
3 

รอยละ  
3 

1.3 การแกไขปญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการ
เติบโตจากภายใน 

สถาบันเกษตรกรมีความ
เขมแข็ง 

รอยละ  
81 

รอยละ  
90 

รอยละ  
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

1.4 การจัดการน้ําและสรางความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

บริหารจัดการในพ้ืนท่ี
ชลประทาน 

24.96  
ลานไร 

31.83 
ลานไร 

33.58 
ลานไร 

35.58 
ลานไร 

38.08 
ลานไร 

(2) แผนงานยุทธศาสตร 

2.1 การสงเสริมการดําเนินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรดําเนินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

(3) แผนงานบรูณาการประเทศ 

3.1 การขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีเขา
รวมโครงการมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

3.2 การจัดการปญหาแรงงาน
ตางดาวและการคามนุษย 

แรงงานตางดาวทํางาน
ถูกตองตามกฎหมาย 

ถูกตองตาม
กฎหมาย 

ถูกตองตาม
กฎหมาย 

ถูกตองตาม
กฎหมาย 

ถูกตองตาม
กฎหมาย 

ถูกตองตาม
กฎหมาย 

3.3 การสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจชุมชนมีความ
เขมแข็ง  

รอยละ  
20 

รอยละ  
25 

รอยละ  
30 

รอยละ 
35 

รอยละ 
40 

3.4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงสรางพ้ืนฐานไดรับ
การพัฒนา  

10 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง 

3.5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส 

ระบบโลจิสติกสสินคา
เกษตรไดรับการพัฒนา 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกษตรกรไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี
สามารถนําไปประยุกตใช 

รอยละ  
50 

รอยละ   
60 

รอยละ   
80 

รอยละ  
100 

รอยละ 
100 

3.7 การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา 

งานวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีนําไปสูการใช
ประโยชน 

รอยละ  
30 

รอยละ  
50 

รอยละ  
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 
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แผนงาน แผนปฏบิตังิาน 
ผลงาน  

ป 57-59 
เปาหมาย 

ป 60-64 ป 65-69 ป 70-74 ป 75-79 
3.8 การสรางรายไดจากการ
ทองเท่ียวและบริการ 

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

3.9 การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร 

GDPเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 

รอยละ  
-0.5 
0.81 
ลานไร 

รอยละ  
3 

2.5 
ลานไร 

รอยละ  
3 

5.0 
ลานไร 

รอยละ  
3 

7.5 
ลานไร 

รอยละ  
3 

10 
ลานไร 

3.10 สงเสริมเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

สถาบันเกษตรกรมีความ
เขมแข็ง 

รอยละ  
81 

รอยละ  
90 

รอยละ  
95 

รอยละ 
95 

รอยละ 
95 

3.11 การจัดการปญหาท่ีดินทํา
กิน 

ผูยากไรไดรับการสงเสริม
พัฒนาอาชีพ 

ผูยากไร
ไดรับการ
พัฒนา
อาชีพ 

พัฒนาอาชีพ
ใหผูยากไร 

พัฒนาอาชีพ   
ใหผูยากไร 

พัฒนา
อาชีพใหผู

ยากไร 

พัฒนา
อาชีพใหผู

ยากไร 

3.12 การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
ลดการเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ลดการเผา
ในพ้ืนท่ี

การเกษตร 

บําบัดน้ํา 
เสีย 

ลดการเผา 
ในพ้ืนท่ี

การเกษตร 

บําบัดน้ํา 
เสีย 

ลดการเผา 
ในพ้ืนท่ี

การเกษตร 

บําบัดน้ํา
เสีย 

ลดการเผา
ในพ้ืนท่ี

การเกษตร 

บําบัดน้ํา
เสีย 

ลดการเผา
ในพ้ืนท่ี

การเกษตร 
3.13 การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พัฒนาเกษตรกรใหใช
พลังงานทดแทน 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

3.14 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน
เปน 

31.83  
ลานไร 

35.92 
ลานไร 

39.37 
ลานไร 

45.02 
ลานไร 

49.52 
ลานไร 

(4) แผนงานบุคลากรภาครฐั 

4.1 พัฒนาบุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

ขาราชการ กษ. เปน 
Smart Officers  

รอยละ  
4 

รอยละ  
20 

รอยละ  
50 

รอยละ 
80 

รอยละ  
100 
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วิสัยทัศนรัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศนกระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย

งบประมาณรวม       261,512.72       92,722.05       161,416.26       262,268.78       201,174.24       219,173.71        1,215,088.75        1,157,908.75        1,582,881.12 4,892,633.66           

(1) แผนงานพื้นฐาน 92,592.86        22,563.21     16,490.00        28,863.25        30,373.79        32,100.92        177,399.07         195,752.92         212,275.13         715,818.29             

ยุทธศาสตรที่ 1 1.1 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการ

ตางประเทศ

102.00              ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใตที่เขารวมโครงการมีรายได

เพิ่มขึ้น

82.00             

เพิ่มขึ้น

88.50               

เพิ่มขึ้น

105.00              

เพิ่มขึ้น

105.00              

เพิ่มขึ้น

105.00              

เพิ่มขึ้น

-                      

เพิ่มขึ้น

-                      

เพิ่มขึ้น

-                      

เพิ่มขึ้น

485.50                   

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 1.2 แผนงานพื้นฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

64,630.35         GDP เกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ -0.5 10,257.97       

รอยละ 3

10,036.12         

รอยละ 3

15,309.34         

รอยละ 3

15,760.57         

รอยละ 3

16,307.35         

รอยละ 3

85,147.29             

รอยละ 3

95,501.91             

รอยละ 3

101,895.91           

รอยละ 3

350,216.46             

รอยละ 3

ยุทธศาสตรที่ 4 1.3 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหา

ความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและสรางการ

เติบโตจากภายใน

9,005.88           

สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง 

รอยละ 81

1,623.80         

รอยละ 90

1,423.58           

รอยละ 90

1,954.33           

รอยละ 90

2,016.18           

รอยละ 90

2,107.53           

รอยละ 90

13,911.73             

รอยละ 95

14,656.55             

รอยละ 95

15,510.47             

รอยละ 95

53,204.17               

รอยละ 95

ยุทธศาสตรที่ 5 1.4 แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและ

สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

18,854.63          บริหารจัดการในพื้นที่

ชลประทานเดิม 24.96 ลานไร

10,599.44       

26 ลานไร

4,941.80           

27 ลานไร

11,494.58         

28 ลานไร

12,492.04         

29 ลานไร

13,581.04         

31.83ลานไร

78,340.05             

33.58ลานไร

85,594.46             

35.58ลานไร

94,868.75             

38.08ลานไร

311,912.16             

38.08ลานไร

(2) แผนงานยุทธศาสตร 2,001.93         2,842.00       4,063.14         4,121.15         4,361.92         4,692.27         16,055.59           17,362.78           18,962.85           72,461.69               

ยุทธศาสตรที่ 4 2.1 แผนยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

2,001.93            เกษตรดําเนินตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

2,842.00         

เพิ่มขึ้น

4,063.14           

เพิ่มขึ้น

4,121.15           

เพิ่มขึ้น

4,361.92           

เพิ่มขึ้น

4,692.27           

เพิ่มขึ้น

16,055.59             

เพิ่มขึ้น

17,362.78             

เพิ่มขึ้น

18,962.85             

เพิ่มขึ้น

72,461.69               

เพิ่มขึ้น

(3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 103,744.19      41,432.22     114,929.87      198,273.19      133,662.86      147,735.18      846,884.13         737,006.24         1,119,757.36      3,339,681.07           

ยุทธศาสตรที่ 1 3.1 แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

1,034.07           ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ใตที่เขารวมโครงการมีรายได

เพิ่มขึ้น

224.90           

เพิ่มขึ้น

231.10              

เพิ่มขึ้น

329.69              

เพิ่มขึ้น

337.84              

เพิ่มขึ้น

362.28              

เพิ่มขึ้น

1,764.67              

เพิ่มขึ้น

1,907.23              

เพิ่มขึ้น

2,101.19              

เพิ่มขึ้น

7,258.90                 

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 1 3.2 แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงาน

ตางดาวและการคามนุษย

43.72                แรงงานตางดาวทํางานถูกตอง

ตามกฎหมาย

25.21             

เพิ่มขึ้น

15.84               

เพิ่มขึ้น

20.95               

เพิ่มขึ้น

24.09               

เพิ่มขึ้น

25.31               

เพิ่มขึ้น

126.64                 

เพิ่มขึ้น

132.97                 

เพิ่มขึ้น

139.62                 

เพิ่มขึ้น

510.62                   

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 3.3 แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม

184.81               วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง 7.94               33.74               

รอยละ 25

36.26               

รอยละ 25

36.26               

รอยละ 25

52.80               

รอยละ 25

241.66                 

รอยละ 30

246.05                 

รอยละ 35

253.98                 

รอยละ 40

908.71                   

รอยละ 40

ยุทธศาสตรที่ 2 3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษ

830.18              โครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนา

 10 แหง

306.60           

10 แหง

131.38              

10 แหง

643.07              

10 แหง

696.36              

10 แหง

757.72              

10 แหง

3,697.06              

10 แหง

3,974.27              

10 แหง

4,518.31              

10 แหง

14,724.77               

10 แหง

ยุทธศาสตรที่ 2 3.5 แผนงานบูรณาการโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส

20.00                ระบบโลจิสติกสสินคาเกษตร

ไดรับการพัฒนา

13.89             

เพิ่มขึ้น

53.76               

เพิ่มขึ้น

78.28               

เพิ่มขึ้น

69.08               

เพิ่มขึ้น

65.68               

เพิ่มขึ้น

407.16                 

เพิ่มขึ้น

448.64                 

เพิ่มขึ้น

475.58                 

เพิ่มขึ้น

1,612.07                 

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 3.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 208.10               เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยี

ไปประยุกตใชได

127.25           

รอยละ 60

215.45              

รอยละ 60

225.44              

รอยละ 60

226.64              

รอยละ 60

227.90              

รอยละ 60

1,180.60              

รอยละ 80

1,188.00              

รอยละ 100

1,198.40              

รอยละ 100

4,589.68                 

รอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 2 3.7 แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนา

1,067.35           

งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นําไปสูการใชประโยชนรอยละ 30

1,017.74         

รอยละ 50

1,208.89           

รอยละ 50

1,446.16           

รอยละ 50

1,569.65           

รอยละ 50

1,810.14           

รอยละ 50

9,028.85              

รอยละ 60

9,803.10              

รอยละ 70

26,599.12             

รอยละ 80

52,483.65               

รอยละ 80

ยุทธศาสตรที่ 2 3.8 แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการ

ทองเที่ยวและบริการ

-                    เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 4.03               

เพิ่มขึ้น

7.72                 

เพิ่มขึ้น

14.03               

เพิ่มขึ้น

15.43               

เพิ่มขึ้น

16.98               

เพิ่มขึ้น

53.05                   

เพิ่มขึ้น

56.05                   

เพิ่มขึ้น

71.05                   

เพิ่มขึ้น

238.34                   

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 3.9 แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ

การผลิตภาคเกษตร

19,511.26         พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนมีจํานวน 

0.81 ลานไร

5,274.07         

1 ลานไร

14,428.08         

1.25 ลานไร

15,457.19         

1.50 ลานไร

16,368.93         

2 ลานไร

18,596.78         

2.5 ลานไร

83,763.79             

5 ลานไร

89,037.19             

7.5 ลานไร

168,196.30           

10 ลานไร

411,122.33             

10 ลานไร

ยุทธศาสตรที่ 4 3.11 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากและชุมชนเขมแข็ง

966.12              สถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง 

รอยละ 81

648.22           

รอยละ 90

1,791.64           

รอยละ 90

5,248.84           

รอยละ 90

5,258.56           

รอยละ 90

15,568.89         

รอยละ 90

26,540.39             

รอยละ 95

26,592.77             

รอยละ 95

26,648.50             

รอยละ 95

108,297.81             

รอยละ 95

ยุทธศาสตรที่ 4 3.12 แผนงานบูรณาการจัดการปญหาที่ดินทํา

กิน

69.96                ผูยากไรไดรับการสงเสริมพัฒนา

อาชีพ

134.68           

พัฒนาอาชีพ

106.47              

พัฒนาอาชีพ

178.96              

พัฒนาอาชีพ

196.89              

พัฒนาอาชีพ

217.14              

พัฒนาอาชีพ

866.22                 

พัฒนาอาชีพ

929.05                 

พัฒนาอาชีพ

1,023.81              

พัฒนาอาชีพ

3,653.22                 

พัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 5 3.13 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ

ขยะและสิ่งแวดลอม

15.16                พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียจาก

ปศุสัตวและลดการเผาในพื้นที่

เกษตร

14.81             

 ลดการเผา

ในพื้นที่เกษตร

234.50              

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

63.92               

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

91.71               

 ลดการเผา

ในพื้นที่เกษตร

114.68              

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

562.45                 

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

572.39                 

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

583.33                 

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

2,237.79                 

 ลดการเผาใน

พื้นที่เกษตร

ยุทธศาสตรที่ 5 3.14 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

8.23                 เกษตรกรใขพลังงานทดแทน

เพิ่มขึ้น

13.32             

เพิ่มขึ้น

10.71               

เพิ่มขึ้น

14.16               

เพิ่มขึ้น

14.16               

เพิ่มขึ้น

14.16               

เพิ่มขึ้น

70.00                   

เพิ่มขึ้น

70.00                   

เพิ่มขึ้น

70.00                   

เพิ่มขึ้น

276.51                   

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 5 3.15 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา

79,785.23         พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเปน 

31.83 ลานไร

33,619.57       

32 ลานไร

96,460.59         

32.3 ลานไร

174,516.24        

32.6 ลานไร

108,757.26        

33 ลานไร

109,904.72        

33.58 ลานไร

718,581.58           

35.58 ลานไร

602,048.53           

38.08 ลานไร

887,878.17           

43.08 ลานไร

2,731,766.67           

43.08 ลานไร

ยุทธศาสตรที่ 6 (5) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 63,173.74         ขาราชการ กษ. เปน Smart 

Officers รอยละ 4

25,884.62     

รอยละ 5 

25,933.25        

รอยละ 7

31,011.19        

รอยละ 10

32,775.66        

รอยละ 15

34,645.34        

รอยละ 20

174,749.97         

รอยละ 50

207,786.80         

รอยละ 80

231,885.78         

รอยละ 100

764,672.61             

รอยละ 100

ป 2570-2574 ป 2575-2579 รวม 20 ป

สรุปแผนแมบทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป

2. ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป
6. การใชจายงบประมาณ ป 2557 - 2559

7. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565-2569



เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น

(1) แผนงานพื้นฐาน        102.00          82.00         88.50        105.00        105.00        105.00              -                -                -   

    1.1 แผนงานพื้นฐานดานความ

มั่นคงและการตางประเทศ

       102.00          82.00         88.50        105.00        105.00        105.00              -                -                -   

    1.1.1 แผนงานรองขับเคลื่อนการ

แกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต

 - โครงการพัฒนาพื้นที่นารางเพื่อปลูก

ปาลมน้ํามัน (34)

ปลูกปาลมใน

พื้นที่นาราง

         102.00 พื้นที่นาราง

ไดรับการ

ฟนฟู 8,000

 ไร

           82.00 พื้นที่นาราง

ไดรับการฟนฟู

 10,000 ไร

          88.50 พื้นที่นาราง

ไดรับการ

ฟนฟู 10,000

 ไร

        105.00 พื้นที่นาราง

ไดรับการฟนฟู

 10,000 ไร

        105.00 พื้นที่นาราง

ไดรับการฟนฟู

 10,000 ไร

        105.00

(3) แผนงานบูรณาการประเทศ      1,077.79         250.11        246.94        350.64        361.93        387.59     1,891.31     2,040.20     2,240.81

    3.1 แผนงานบูรณาการการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต

      1,034.07          224.90         231.10         329.69         337.84         362.28      1,764.67      1,907.23      2,101.19

 - โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร

ในจังหวัดชายแดนภาคใต (1)

สรางอาชีพ

การเกษตรให

เกษตรกร

         991.20 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริม

อาชีพ 

13,380 ราย

         224.90 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 13,380 ราย

        231.10 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 13,610 ราย

        329.69 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 13,610 ราย

        337.84 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 13,610 ราย

        362.28 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 45,010 ราย

     1,764.67 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 45,010 ราย

     1,907.23 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 45,010 ราย

     2,101.19

 - โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแก

สหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

สรางความ

เขมแข็งให

สหกรณ

           42.88

    3.2 แผนงานบูรณาการจัดการ

ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

43.72            25.21           15.84           20.95           24.09           25.31         126.64         132.97         139.62

 - โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาว

และการคามนุษยดานการประมง (2)

ตรวจจับ

เรือประมง

43.72 มีการตรวจ

เรือประมง

144 ครั้ง

              25.21 มีการตรวจ

เรือประมง

144 ครั้ง

            15.84 มีการตรวจ

เรือประมง 

150 ครั้ง

            20.95 มีการตรวจ

เรือประมง 

150 ครั้ง

            24.09 มีการตรวจ

เรือประมง 

150 ครั้ง

            25.31 มีการตรวจ

เรือประมง 

750 ครั้ง

           126.64 มีการตรวจ

เรือประมง 

750 ครั้ง

           132.97 มีการตรวจ

เรือประมง 

750 ครั้ง

           139.62

1. 

ยุทธศาสตร

ดานความ

มั่นคง

ระยะเรงดวน

5. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป

          (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ)              (ใหกรอก

ประเด็นยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

F ti  A d  A )

ผลงาน งบประมาณ ป 2561

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ป 2570-2574 ป 2575-2579ป 2565-2569

ยุทธศาสตรที่ 3 

การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน

ปองกันและแกไขความ

ไมสงบในชายแดน

ภาคใต โดยการพัฒนา

อาชีพทางการเกษตร

ใหเกษตรกร

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 

20 ป

หลักการและเหตุผล 

ของแตละยุทธศาสตร

ชาติ  (Operation 

Plan)

แผนยุทธ

ศาสตร

เกษตรและ

สหกรณ 

ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.

2560-2579)

แผนแมบทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ดานความมั่นคง

วิสัยทัศนรัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศนกระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

ป 2562 ป 2563 ป 2564ป 2560 

6. ผลการปฎิบัติงานและการ

ดําเนินการแลวเสร็จ

7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป ประมาณการ 15 ปขางหนา

ประมาณการรายป ระยะยาว



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

(1) แผนงานพื้นฐาน      64,630.35     10,257.97     10,036.12     15,309.34     15,760.57     16,307.35     85,147.29      95,501.91      101,895.91

1. แผนงานพื้นฐานดานการ

สรางความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ

     64,630.35     10,257.97     10,036.12     15,309.34     15,760.57     16,307.35     85,147.29      95,501.91      101,895.91

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการภาคเกษตร

      1,264.45       1,252.95       2,706.17       2,884.28       3,059.61     15,482.80      17,581.81        19,718.97

 - อาสาสมัครเกษตร พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครเกษตร

107424 ราย              122.60 102744 าย              117.91 102744 ราย              117.91 102744 ราย              117.91 102744 ราย              117.91 182744 ราย              609.12 182744 ราย               628.23 182744 ราย                 649.24

แผน

ยุทธศาสตร

การวิจัย

และพัฒนา

 - การสรางและพัฒนาเกษตรกร

รุนใหม

พัฒนาเกษตรกรรุนใหม 6010 ราย            26.21 6395 ราย            26.21 8695 ราย          130.81 8895 ราย          132.25 8895 ราย          132.25 13475 ราย          177.47 13475 ราย           195.22 13475 ราย             214.74

 - ถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีการเกษตร

ถายทอดความรูให

เกษตรกร

9 แสนราย          543.24 1 ลานราย          536.43 1 ลานราย          739.22 1.1 ลานราย          803.39 1.1 ลานราย          854.15 5 ลานราย        4,600.90 5 ลานราย        4,792.93 5 ลานราย          5,003.16

 - สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร

พัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร

345 ราย          572.40 15452 ราย          572.40 15540 ราย        1,718.23 17067 ราย        1,830.73 18804 ราย        1,955.30 126184 ราย      10,095.31 203297 ราย       11,965.43 327448 ราย         13,851.83

1.2 สภาเกษตรกร เพิ่มศักยภาพสภา

เกษตรกร

888 แหง          407.25 1776 แหง          408.00 1776 แหง          440.00 1776 แหง          480.00 1776 แหง          520.00 1776 แหง        3,016.99 1776 แหง        3,850.53 1776 แหง          4,914.37

1.3 การพัฒนาการผลิต       2,418.85       2,847.88       6,284.59       6,617.11       7,100.94     35,557.26      36,578.73        36,455.90

 - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

รายสินคา

เพิ่มประสิทธิภาพสินคา

เกษตร

       1,574.20        2,023.45        5,183.09        5,433.41        5,822.03      28,471.70       28,217.27         26,807.52

 - การดําเนินงานดานความ

ปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร

สินคาเกษตรปลอดภัย          477.00          474.07          556.00          610.00          672.00        3,945.00        5,035.00          6,140.00

 - สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 

และขับเคลื่อนงานวิจัยสูการใช

ประโยชน

งานวิจัยสูการใช

ประโยชน

         367.65          350.36          545.50          573.70          606.91        3,140.56        3,326.46          3,508.38

1.4 การบริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อการผลิต

      3,208.87       3,202.49       3,773.60       3,864.52       3,968.97     22,458.20      26,698.73        27,404.65

 - การจัดที่ดินและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชที่ดินเขต ส.

ป.ก.

จัดที่ดินใหเกษตรกร 63000 ราย          574.55 63000 ราย          562.82 63000 ราย        1,203.00 63000 ราย        1,291.93 63000 ราย        1,393.38 315000 ราย        8,716.32 315000 ราย       12,950.85 315000 ราย         13,646.77

 - การฟนฟูและปรับปรุงสภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดิน 30 ลานไร        2,185.17 30 ลานไร        2,191.07 30 ลานไร        2,185.17 30 ลานไร        2,185.16 30 ลานไร        2,185.16 150 ลานไร      10,552.90 150 ลานไร       10,552.90 150 ลานไร         10,552.90

 - การบริหารจัดการทรัพยากร

สัตวน้ํา

ฟนฟูทรัพยากรน้ํา 1475 ลาน

ตัว/11 แหง

         423.29 1110 ลาน

ตัว/5 แหง

         428.74 1000 ลานตัว

 / 10 แหง

         362.43 1000 ลานตัว

 / 10 แหง

         362.43 1000 ลานตัว

 / 10 แหง

         362.43 5000 ลานตัว

 / 50 แหง

       3,034.98 5000 ลานตัว

 / 50 แหง

       3,034.98 5000 ลานตัว

 / 50 แหง

         3,034.98

 - การบริหารความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

สัตว ประมง

36500 สาย

พันธุ

           25.86 40000 สาย

พันธุ

           19.86 40000 สาย

พันธุ

           23.00 40000 สาย

พันธุ

           25.00 40000 สาย

พันธุ

           28.00 50000 สาย

พันธุ

         154.00 60000 สาย

พันธุ

          160.00 70000 สาย

พันธุ

            170.00

1.5 การอํานวยการดาน

การเกษตร

      2,958.55       2,324.80       2,104.98       1,914.66       1,657.83       8,632.04      10,792.11        13,402.02

 - อํานวยการและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ดานเกษตร

อํานวยการดาน

การเกษตร

อํานวยการ

การเกษตร

         777.15 อํานวยการ

การเกษตร

         836.49 อํานวยการ

การเกษตร

         970.80 อํานวยการ

การเกษตร

       1,058.49 อํานวยการ

การเกษตร

       1,157.08 อํานวยการ

การเกษตร

       6,577.36 อํานวยการ

การเกษตร

       8,140.42 อํานวยการ

การเกษตร

        10,126.51

 - การจัดการขอมูลดานการเกษตร ฐานขอมูลดาน

การเกษตร

รอยละ 85          160.66 รอยละ 90          151.74 รอยละ 90          164.69 รอยละ 90          178.90 รอยละ 90          194.53 รอยละ 90        1,054.68 รอยละ 95        1,151.69 รอยละ 95          1,275.51

 - ชดเชยภาระการชําระหนี้ ชดเชยภาระหนี้ให

เกษตรกร

35 แหง / 7 

สหกรณ

         921.27 63 แหง / 7 

สหกรณ

           68.63

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

2.ยุทธศาสตร

ดานการสราง

ความสามารถ

ในการแขงขัน

พัฒนาการ

ผลิตภาค

การเกษตรให

เขมแข็งและ

ั่ ื

แผน

ยุทธศาสตร

เกษตรและ

สหกรณ 

ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.

2560-

2579)

ยุทธศาสตรที่ 

3 การสราง

ความแขมเข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแขงขันได

อยางยั่งยืน

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

หลักการและ

เหตุผล ของ

แตละ

ยุทธศาสตร

ิ  

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564

แผนแมบทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

วิสัยทัศนรัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศนกระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร

 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

 (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ) (ใหกรอกประเด็น

ยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการใชจาย 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ

ป 2562



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

หลักการและ

เหตุผล ของ

แตละ

ยุทธศาสตร

ิ  

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร

 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

 (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ) (ใหกรอกประเด็น

ยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการใชจาย 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ

ป 2562

 - การรับฝากและเก็บรักษาสินคา

เกษตร

รับจํานําผลผลิต/ปรับ

โครงสรางการผลิต

4 โครงการ        1,099.47 4 โครงการ        1,267.94 4 โครงการ          969.49 4 โครงการ          677.27 2 โครงการ          306.22        1,000.00        1,500.00          2,000.00

(3) แผนงานบูรณาการประเทศ       21,821.70        6,751.52      16,079.02      17,900.43      18,982.35      21,528.01      98,372.17     104,753.30       201,312.74

พัฒนา

ผูประกอบการ/

วิสาหกิจ

ขนาดกลาง

และขนาดยอม

    3.1 แผนงานบูรณาการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

          184.81             7.94 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 25

           33.74 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 25

           36.26 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 25

           36.26 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 25

           52.80 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 30

         241.66 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 35

          246.05 วิสาหกิจ

ชุมชนมีความ

เขมแข็งรอย

ละ 40

            253.98

 - โครงการสงเสริมและพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน

16,770 ราย 154 แหง           102.67 385 แหง             7.94 770  แหง            14.44 882  แหง            16.55 882  แหง            16.55 1,764 แหง            33.09 7,795 แหง          146.23 7,795 แหง           150.62 7,795 แหง             158.55

 - โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันสินคา

เกษตรแปรรูป

154 แหง             9.02 154 แหง             9.43 154 แหง             9.43 154 แหง             9.43 770 แหง            44.03 770 แหง            44.03 770 แหง              44.03

 - โครงการสงเสริมการสราง 

Cluster สินคาเกษตรในสถาบัน

เกษตรกร

ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 125 

กลุม

           10.28 ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 125 

กลุม

           10.28 ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 125 

กลุม

           10.28 ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 125 

กลุม

           10.28 ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 625 

กลุม

           51.40 ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 625 

กลุม

           51.40 ใหความรูการ

สราง Cluster

 7 กลุมสินคา

เกษตร 625 

กลุม

             51.40

พัฒนาเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ

ชายแดน/

บริเวณชายฝง

ทะเล

    3.2 แผนงานบูรณาการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (3)

830.182          306.60          131.38          643.07          696.36          757.72       3,697.06        3,974.27          4,518.31

 - โครงการเพิ่มศักยภาพดาน

สินคาเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน

ดานสินคาเกษตร

ชายแดนไดรับการเพิ่ม

ศักยภาพ

161.15 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

         283.09 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

         104.47 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

         537.16 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

         589.16 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

         649.16 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

       3,307.81 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตร

ชายแดน

       3,577.81 เพิ่มศักยภาพ

ดานสินคา

เกษตรชายแดน

         3,849.81

 - โครงการบริหารจัดการผลิตผล

ทางการเกษตรในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

สหกรณไดรับการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานที่จําเปนเพื่อ

รองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 5แหง

669.032 สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 4 แหง

           23.51 สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 2 แหง

           26.91 สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 4 แหง

           25.91 สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 4 แหง

           27.20 สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 4 แหง

           28.56 สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 20 แหง

         144.25  - สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 20 แหง

          151.46  - สหกรณไดรับ

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานที่

จําเปนเพื่อ

รองรับเขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 20 แหง

            423.50  -

 - สรางเครือขายการผลิตและ

การตลาดรวมกันระหวางสหกรณ

กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ

มีระบบเครือขายการ

ผลิตและการตลาด

พัฒนาและ

เชื่อมโยง

ระบบ การ

ผลิตการ 

ตลาดในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

           80.00 พัฒนาและ

เชื่อมโยง

ระบบ การ

ผลิตการ 

ตลาดในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

           80.00 พัฒนาและ

เชื่อมโยง

ระบบ การ

ผลิตการ 

ตลาดในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

           80.00 พัฒนาและ

เชื่อมโยง

ระบบ การ

ผลิตการ 

ตลาดในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

         245.00 พัฒนาและ

เชื่อมโยง

ระบบ การ

ผลิตการ 

ตลาดในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

          245.00 พัฒนาและ

เชื่อมโยง

ระบบ การ

ผลิตการ 

ตลาดในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

            245.00

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานดาน

การขนสง

    3.3 แผนงานบูรณาการ

พัฒนาคมนาคมและระบบโลจิ

สติกส  (4)

20            13.89            53.76            78.28            69.08            65.68          407.16           448.64             475.58

 - โครงการพัฒนาระบบการ

ใหบริการเชื่อมโยงทาง

อิเล็กทรอนิกส

มีระบบเชื่อมโยงขอมูล

อิเล็กทรอนิกส

20 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

192,000 ฉบับ

           13.89 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

250,000 ฉบับ

           53.76 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

250,000 ฉบับ

           78.28 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

250,000 ฉบับ

           69.08 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

250,000 ฉบับ

           65.68 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

1,250,000 

ฉบับ

         407.16 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

1,250,000 

ฉบับ

          448.64 ออก

ใบอนุญาต

และใบรับรอง

ผาน

อินเตอรเน็ต 

1,250,000 

ฉบับ

            475.58
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ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

หลักการและ

เหตุผล ของ

แตละ

ยุทธศาสตร

ิ  

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร

 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

 (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ) (ใหกรอกประเด็น

ยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการใชจาย 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ

ป 2562

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการสื่อสาร

    3.4 แผนงานบูรณาการ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5)

งบรวม 208.1          127.25          215.45          225.44          226.64          227.90       1,180.60        1,188.00          1,198.40

 - โครงการพัฒนาฐานขอมูล

เกษตกรกลาง ระยะที่ 1 และ

ระยะที่ 2

ภาครัฐมี

ฐานขอมูล

เกษตรกร

ขนาดใหญ

นํามาใช

ประโยชนใน

การบริหาร

จัดการได

           16.09 ภาครัฐมี

ฐานขอมูล

เกษตรกร

ขนาดใหญ

นํามาใช

ประโยชนใน

การบริหาร

จัดการได

           11.56

 - โครงการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศอัจฉริยะ สําหรับใชใน

การตัดสินใจ

ไดขอมูล

ประกอบการ

ตัดสินใจใน

การวางแผน

            5.15

 - โครงการพัฒนาพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล

จัดทํา

โครงการ

บูรณาการ

ขอมูลภาค

การเกษตร 2 

ระบบ

            5.87 จัดทํา

โครงการ

บูรณาการ

ขอมูลภาค

การเกษตร 1 

ระบบ

           19.36

 - โครงการปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกร

มีฐานขอมูลทะเบียน

เกษตรกร 7ลาน

ครัวเรือน

208.1 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม 6.7 

ลานครัวเรือน

         105.29 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

         179.38 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

         225.44 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

         226.64 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

         227.90 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

       1,180.60 ขอมูล

ทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

       1,188.00 ขอมูลทะเบียน

เกษตรกรที่

ครบถวนครบ

คลุม

         1,198.40

การวิจัยและ

พัฒนา

    3.5 แผนงานบูรณาการ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (6)

1067.35       1,017.74       1,208.89       1,446.16       1,569.65       1,810.14       9,028.85        9,803.10        26,599.12

 - การวิจัยดานพืช ผลงานวิจัยดานพืช

นําไปใชประโยชนได

555.79 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

10

         791.80 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

20

         860.23 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

30

         947.50 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

40

       1,106.20 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

50

       1,361.00 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

60

       6,939.00 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

70

       7,631.00 งานวิจัยที่มี

การพัฒนาตอ

ยอด รอยละ 

80

        24,384.00

 - การวิจัยดานประมง ผลงานวิจัยดานประมง

นําไปใชประโยชนได

101.76 ดําเนินการ

วิจัย 110 

โครงการ

           32.91 ดําเนินการ

วิจัย 117 

โครงการ

           95.80 ดําเนินการ

วิจัย 120 

โครงการ

ดําเนินการ

วิจัย 120 

โครงการ

ดําเนินการ

วิจัย 120 

โครงการ

ดําเนินการ

วิจัย 550 

โครงการ

ดําเนินการ

วิจัย 550 

โครงการ

ดําเนินการ

วิจัย 550 

โครงการ

 - การวิจัยดานปศุสัตว ผลงานวิจัยดานปศุสัตว

นําไปใชประโยชนได

99.78 ทําการวิจัย 

82 โครงการ

           40.28 ทําการวิจัย 

82 โครงการ

           48.02 ทําการวิจัย 

82 โครงการ

           83.84 ทําการวิจัย 

82 โครงการ

           91.65 ทําการวิจัย 

82 โครงการ

         100.44 ทําการวิจัย 

420 โครงการ

         412.74 ทําการวิจัย 

442 โครงการ

          433.37 ทําการวิจัย 

463 โครงการ

            455.04

 - การวิจัยดานดินและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลงานวิจัยดานพืช

นําไปใชประโยชนได

83.65 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 18 เรื่อง

           43.30 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 13 เรื่อง

           59.79 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 15 เรื่อง

           80.00 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 15 เรื่อง

           80.00 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 15 เรื่อง

           80.00 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 75 เรื่อง

         400.00 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดาน

ดิน 75 เรื่อง

          400.00 โครงการวิจัย

และพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภ

าพทางดานดิน

 75 เรื่อง

            400.00



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

หลักการและ

เหตุผล ของ

แตละ

ยุทธศาสตร

ิ  

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร

 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

 (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ) (ใหกรอกประเด็น

ยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการใชจาย 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ

ป 2562

 - การวิจัยพื้นที่สูง ผลงานวิจัยในพื้นที่สูง

นําไปใชประโยชนได

179 ทําการวิจัย 

41 โครงการ

           74.80 ทําการวิจัย 

42 โครงการ

           86.77 ทําการวิจัย 

44 โครงการ

           87.00 ทําการวิจัย 

45 โครงการ

           87.50 ทําการวิจัย 

46 โครงการ

           88.00 ทําการวิจัย 

240 โครงการ

         467.11 ทําการวิจัย 

250 โครงการ

          515.73 ทําการวิจัย 

260 โครงการ

            569.41

 - การวิจัยดานสหกรณ สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 0.7

           10.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 1.4

           10.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 2.1

           10.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 2.8

           10.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 3.5

           10.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 4

           50.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 4.5

           50.00 สัดสวน

งบประมาณ

งานวิจัยตอ

งบประมาณ

ประจําป รอย

ละ 5

             50.00

 - โครงการศูนยตนแบบการผลิต

ปุย

มีศูนยตนแบบการผลิต

ปุย

47.37 เกษตกร 15 

แหงๆ ละ 

180 รายมี

ความรูในการ

ผลิตปุย

           24.65 เกษตกร 15 

แหงๆ ละ 

180 รายมี

ความรูในการ

ผลิตปุย

           28.00 เกษตกร 15 

แหงๆ ละ 

180 รายมี

ความรูในการ

ผลิตปุย

           28.00 เกษตกร 15 

แหงๆ ละ 

180 รายมี

ความรูในการ

ผลิตปุย

           28.00 เกษตกร 15 

แหงๆ ละ 

180 รายมี

ความรูในการ

ผลิตปุย

           28.00

 - โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีฝนหลวง

วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยีฝน

หลวง 11 

โครงการ

           20.28 วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยีฝน

หลวง 38 

โครงการ

         109.82 วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยีฝน

หลวง 26 

โครงการ

           66.30 วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยีฝน

หลวง 33 

โครงการ

           42.70 วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยีฝน

หลวง 50 

โครงการ

         260.00 วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยี

ฝนหลวง 50 

โครงการ

          273.00 วิจัยและ

พัฒนา

เทคโนโลยีฝน

หลวง 50 

โครงการ

            240.67

 - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลการเกษตรและ

นวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

 -  - 10 เครื่อง          100.00 10 เครื่อง          100.00 10 เครื่อง          100.00 ปละ 10 เครื่อง          500.00 ปละ 10 

เครื่อง

          500.00 ปละ 10 เครื่อง             500.00

    3.6 แผนงานบูรณาการสราง

รายไดจากการทองเที่ยวและ

บริการ (7)

0             4.03             7.72           14.03           15.43           16.98           53.05            56.05              71.05

 - โครงการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงเกษตรดานหมอนไหม

เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 6 

แหง

            4.03 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 9 

แหง

            4.01 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 15

 แหง

            4.89 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 17

 แหง

            5.38 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 19

 แหง

            5.92 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 21

 แหง

            7.00 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 30

 แหง

           10.00 เกิดแหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรดาน

หมอนไหม 50

 แหง

             25.00

 - สงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยววิถีเกษตรอื่นๆ

แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 63 

แหง

            3.71 แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 77 

แหง

            9.14 แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 84 

แหง

           10.05 แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 92 

แหง

           11.06 แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 460 

แหง

           46.05 แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 460 

แหง

           46.05 แหลง

ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 460 

แหง

             46.05

 - การทองเที่ยวเชิงเกษตรของ

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

มีคนเขาชม

ฟารม 73,000

 ราย

30 มีคนเขาชม

ฟารม 

100,000 ราย

40 มีคนเขาชม

ฟารม 

100,000 ราย

40 มีคนเขาชม

ฟารม 

100,000 ราย

40 มีคนเขาชม

ฟารม 

100,000 ราย

40 มีคนเขาชม

ฟารม 

500,000 ราย

200 มีคนเขาชม

ฟารม 

500,000 ราย

200 มีคนเขาชม

ฟารม 

500,000 ราย

200

พัฒนาการ

ผลิตภาค

การเกษตรให

เขมแข็งและ

ั่ ื

   3.7 แผนงานบูรณาการการ

พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค

เกษตร

     19,511.26       5,274.07       -       14,428.08       -       15,457.19       -       16,368.93       -       18,596.78       -       83,763.79       -        89,037.19       -        168,196.30       -   

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซ

อุปทาน

      3,656.54       8,824.75       9,744.11       9,817.25     11,270.21     40,351.19      43,155.65        46,789.82

1.1) การพัฒนาศักยภาพ

กระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่มี

คุณภาพมาตรฐานตามความ

ตองการของตลาด (ตนทาง)

พัฒนากระบวนการ

ผลิตสินคาเกษตร

       3,118.92        5,391.33        7,827.20        8,244.14        9,575.36      34,013.99       37,256.94         40,107.95

  - ขาว เพิ่มประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน GAP GMP 

GI

คุณภาพ/

มาตรฐาน

         572.76 คุณภาพ/

มาตรฐาน

       1,201.84 คุณภาพ/

มาตรฐาน

       2,331.19 คุณภาพ/

มาตรฐาน

       2,264.60 คุณภาพ/

มาตรฐาน

       2,268.19 คุณภาพ/

มาตรฐาน

       3,049.34 คุณภาพ/

มาตรฐาน

       3,392.80 คุณภาพ/

มาตรฐาน

         3,534.10



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

หลักการและ

เหตุผล ของ

แตละ

ยุทธศาสตร

ิ  

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร

 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

 (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ) (ใหกรอกประเด็น

ยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการใชจาย 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ

ป 2562

  - ขาวโพดเลี้ยงสัตว เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและคุณภาพพันธุ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

            5.54 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           15.76 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           18.63 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           20.19 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           21.76 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         112.29 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

          114.29 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

            115.29

  - มันสําปะหลัง เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและคุณภาพพันธุ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           13.60 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         127.30 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         358.33 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         390.36 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         422.39 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

       2,166.95 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

       2,216.95 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         2,316.95

  - ถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่ว

อื่น ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน GAP

ความมั่นคง

ดานอาหาร

         119.94 ความมั่นคง

ดานอาหาร

         204.16 ความมั่นคง

ดานอาหาร

         228.49 ความมั่นคง

ดานอาหาร

         239.51 ความมั่นคง

ดานอาหาร

         251.07 ความมั่นคง

ดานอาหาร

       1,711.66 ความมั่นคง

ดานอาหาร

       1,941.66 ความมั่นคง

ดานอาหาร

         2,161.66

 - ปาลมน้ํามัน เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและคุณภาพพันธุ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           39.90 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           83.86 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           97.29 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         104.02 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         110.92 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         640.47 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

          826.23 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         1,064.34

 - ออย เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและคุณภาพพันธุ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           13.50 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           22.11 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           25.46 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           27.06 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

           28.06 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

         140.30 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

          150.30 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

            160.30

  - สับปะรด เพิ่มประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน GAP

คุณภาพ/

มาตรฐาน

            4.00 คุณภาพ/

มาตรฐาน

            6.39 คุณภาพ/

มาตรฐาน

            7.85 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           11.10 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           11.90 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           67.88 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           87.88 คุณภาพ/

มาตรฐาน

            102.88

 - ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย) เพิ่มประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน GAP

คุณภาพ/

มาตรฐาน

            0.78 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           42.17 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           56.36 คุณภาพ/

มาตรฐาน

           58.50 คุณภาพ/

มาตรฐาน

         176.91 คุณภาพ/

มาตรฐาน

         433.72 คุณภาพ/

มาตรฐาน

          534.72 คุณภาพ/

มาตรฐาน

            635.72

 - มะพราว สงเสริมประสิทธิภาพ

การผลิต/ตรวจสอบ

มาตรฐาน

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

           13.60 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

           79.79 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

           84.90 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

           89.91 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

           94.92 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

         529.60 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

          639.60 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน

            749.60

 - หมอน-ไหม สงเสริมการผลิตเขาสู

มาตรฐาน

400 ราย             1.67 480 ราย            10.07 500 ราย            13.00 700 ราย            16.00 840 ราย            19.00 1500 ราย            75.00 3000 ราย            90.00 4500 ราย             105.00

 - สมุนไพร ขับเคลื่อนแผนแมบท

สมุนไพร ในเขต ส .ป.ก.

1340 ราย            10.15 16000 ราย            43.16 25000 ราย            54.51 36000 ราย            66.36 19000 ราย          118.19 19720 ราย           118.19 42500 ราย             260.01

 - ไผและหวาย สงเสริมการผลิตไผ

และหวาย

925 ราย             1.22 1002 ราย             2.86 1075 ราย             2.85 1150 ราย             3.13 1200 ราย            10.00 1200 ราย            10.00 1200 ราย              10.00

  - กาแฟ เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตกาแฟ

1075 ราย             1.83 1075 ราย             3.29 1075 ราย             3.29 1075 ราย             3.29 5375 ราย            16.47 5375 ราย            16.47 5375 ราย              16.47

  - ประมง พัฒนาคุณภาพและ

ควบคุมการทําประมง

พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

         596.47 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

         982.24 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

       1,289.17 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

       1,245.58 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

       1,976.79 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

       9,456.06 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

       9,406.06 พัฒนาและ

ควบคุมการทํา

ประมง

         8,806.06

    - ปศุสัตว เพิ่มประสิทธิภาพปศุ

สัตว

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

       1,203.23 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

       1,430.34 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

       1,709.08 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

       1,929.91 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

       2,165.56 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

          8,099.00 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

           8,284.00 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ปศุสัตว

             8,494.00

  - รวมทุกสินคา สงเสริมการใช

เครื่องจักรกล / GAP /

 ขยายพัฒนาพันธุ /

คุณภาพมาตรฐาน

เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

         533.91 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

       1,172.10 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

       1,558.15 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

       1,786.75 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

       1,955.11 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

       7,387.07 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

       9,427.81 เครื่องจักร / 

GAP / 

พัฒนาพันธุ /

คุณภาพ

มาตรฐาน

        11,575.59

 1.2) การพัฒนาศักยภาพ

กระบวนการแปรรูปสินคา (กลาง

ทาง)

พัฒนากระบวนการ

แปรรูปสินคาเกษตร

         383.23        2,398.31        1,183.11        1,296.16        1,410.25        4,596.11        4,072.67          4,775.50

  - ขาว พัฒนาการแปรรูป

สินคาขาว

            2.93 297 แหง        1,807.41 197 แหง          191.93 197 แหง          192.76 197 แหง          193.62 925 แหง        1,059.01 925 แหง        1,063.59 925 แหง          1,068.40

  - หมอน-ไหม ตรวจรับรองมาตรฐาน 70000 เมตร                19.52 75000 เมตร                47.52 84700 เมตร                49.43 93200 เมตร                50.23 102500 เมตร                51.03 122500 เมตร              222.00 142500 เมตร               277.00 162500 เมตร                 332.00

  - สมุนไพร พัฒนาการแปรรูป

สมุนไพร

11 รายการ 20 รายการ            30.00 20 รายการ          120.00 20 รายการ          150.00 20 รายการ          200.00 30 รายการ          150.00 40 รายการ           200.00 50 รายการ             210.00

  - ประมง ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐาน

65000 

ตัวอยาง

         360.79 100000 ตัวอยาง          513.38 100000 ตัวอยาง          821.75 100000 ตัวอยาง          903.17 100000 ตัวอยาง          965.60 500000 ตัวอยาง        3,165.10 500000 

ตัวอยาง

       2,532.08 500000 ตัวอยาง          3,165.10

 1.3) การพัฒนาศักยภาพ

กระบวนการตลาดสินคาเกษตร 

(ปลายทาง)

เพิ่มศักยภาพตลาด

สินคาเกษตร

         154.39        1,035.11          733.80          276.94          284.60        1,741.09        1,826.04          1,906.37

  - ขาว เพิ่มศักยภาพตลาดขาว            48.98 4200 ราย            48.00 6500 ราย            48.00 6500 ราย            48.00 6500 ราย            48.00 32500 ราย          550.00 45000 ราย           600.00 57500 ราย             650.00

  - ยางพารา เพิ่มศักยภาพตลาด

ยางพารา

20 แหง            46.54 22 แหง            21.86 23 แหง            22.96 24 แหง            24.10 120 แหง          121.72 128 แหง           127.81 135 แหง             134.20

  - หมอน-ไหม เพิ่มศักยภาพตลาด

หมอน-ไหม

15 ครั้ง            28.20 17 ครั้ง            37.00 18 ครั้ง            37.79  20 ครั้ง            38.59 45 ครั้ง          192.97 50 ครั้ง           196.83 55 ครั้ง             200.76

  - รวมทุกสินคา เพิ่มศักยภาพตลาด

เกษตรกร

107 แหง            58.87 118 แหง          958.91 158 แหง          626.94 97 แหง          168.19 97 แหง          173.91 227 แหง          876.40 227 แหง           901.40 227 แหง             921.40



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

หลักการและ

เหตุผล ของ

แตละ

ยุทธศาสตร

ิ  

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร

 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

 (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ) (ใหกรอกประเด็น

ยุทธศาสตร หรือ แผนงาน 

Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการใชจาย 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ

ป 2562

 2.ลดตนทุนการผลิต และ

ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลดตนทุนและยกระดับ

สินคาเกษตร

       1,362.15        4,361.20        4,117.25        4,878.97        5,623.16      35,388.66       37,168.59       112,841.66

 2.1) แปลงใหญประชารัฐ (33 

ชนิดสินคา)

สงเสริมการทําเกษตร

แปลงใหญ

551 จุด          542.31 1200 แปลง        3,073.19 1600 แปลง        1,714.64 2000 แปลง        2,056.40 2400 แปลง        2,657.61 3167 แปลง      20,980.81 3167 แปลง       20,909.57 3167 แปลง         20,717.98

2.2) ปรับปรุงขอมูลในแผนที่ Agri

 - Map

ปรับปรุงฐานขอมูล

สินคาเกษตร

5 ชนิด            63.58 5 ชนิด            76.19 5 ชนิด            85.00 5 ชนิด            85.00 5 ชนิด            85.00 5 ชนิด          425.00 5 ชนิด           425.00 5 ชนิด             425.00

2.3) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต

ในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri – 

Map

ปรับเปลี่ยนการ

เพาะปลูกในพื้นที่

20000 ไร            92.96 20000 ไร          364.55 20000 ไร          991.50 20000 ไร        1,018.44 20000 ไร        1,040.12 100000 ไร        4,591.99 100000 ไร        4,518.07 100000 ไร          4,746.18

2.4) พัฒนาเกษตรกรใหเขมแข็ง

โดยใชกลไก ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

 (ศพก.) และเครือขาย

พัฒนาเกษตรกรโดยให

 ศพก.

882 ศูนย          446.99 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

         470.35 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

         834.93 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

       1,178.38 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

       1,263.93 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

       5,616.48 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

       5,252.92 882 ศูนย 

และศูนย

เครือขาย

         5,351.65

2.5) พัฒนา Smart Farmer พัฒนาเกษตรกร ให

เปน Smart Farmer

47784 ราย          104.44 81465 ราย          243.69 80330 ราย          356.28 82070 ราย          403.21 83651 ราย          433.35 768380 ราย        3,640.85 1.2 ลานราย        5,928.37 1.9 ลานราย         81,464.97

 2.6) พัฒนาสถาบันเกษตรกร

รูปแบบประชารัฐ

สงเสริมความเขมแข็ง

ของสหกรณ

4890 แหง            72.75 2513 แหง            64.70 2513 แหง            64.70 2513 แหง            64.70 2513 แหง            64.70

 2.7) ธนาคารสินคาเกษตร พัฒนาธนาคารสินคา

เกษตร

137 แหง            39.13 173 แหง            68.54 141 แหง            70.19 143 แหง            72.84 145 แหง            78.44 345 แหง          133.53 357 แหง           134.67 370 แหง             135.87

 3.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให

เขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร

         255.37        1,242.13        1,595.84        1,672.71        1,703.41        8,023.94        8,712.95          8,564.82

 3.1 )การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

(ยโสธรโมเดล/พื้นที่ทั่วไป)

พัฒนาพื้นที่เกษตร

อินทรีย

10000 ไร          165.58 10000 ไร          301.42 10000 ไร          390.65 10000 ไร          418.18 10000 ไร          458.24 50000 ไร        2,097.42 50000 ไร        2,766.43 50000 ไร          2,376.46

 3.2) เกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการทําเกษตร

ทฤษฎีใหม

70000 ราย            44.79 70000 ราย          727.40 70000 ราย          868.81 70000 ราย          907.34 70000 ราย          897.12 350000 ราย        3,518.57 350000 ราย        3,534.01 350000 ราย          3,771.05

 3.3) เกษตรผสมผสาน เพิ่มพื้นที่เกษตร

ผสมผสาน

สงเสริม

เกษตรกร

           45.00 8820 ไร          115.81 9000 ไร          126.38 10000 ไร          137.20 10000 ไร          138.06 50000 ไร          691.20 50000 ไร           695.76 50000 ไร             700.55

 3.4) วนเกษตร สงเสริมวนเกษตรใน

เขต ส.ป.ก.

65000 ไร            97.50 65000 ไร          210.00 65000 ไร          210.00 65000 ไร          210.00 325000 ไร        1,716.75 325000 ไร        1,716.75 325000 ไร          1,716.75



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

(1) แผนงานพื้นฐาน     9,005.88     1,623.80     1,423.58     1,954.33     2,016.18      2,107.53     13,911.73     14,656.55     15,510.47

     1.1 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหา

ความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและสรางการ

เติบโตจากภายใน

    9,005.88     1,623.80     1,423.58     1,954.33     2,016.18      2,107.53     13,911.73     14,656.55     15,510.47

 - การพัฒนาระบบสหกรณ กลุมเกษตรกร / 

วิสาหกิจชุมชน

สหกรณ/กลุม

เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนา 1300

 แหง

     6,842.80 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

13193 แหง

     1,018.09 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

13136 แหง

       805.05 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

13200 แหง

       982.76 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

13200 แหง

     1,022.81 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

13200 แหง

      1,068.70 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

66000 แหง

       5,595.76 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

66000 แหง

       5,894.59 พัฒนาสถาบัน

เกษตรกร

66000 แหง

       6,210.44

 - ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร 

บัญชีตนทุนอาชีพ

สหกรณ/กลุม

ฯไดรับการ

ตรวจสอบ

บัญชี/เกิด

ประโยชน

     2,163.08 จํานวน 

11600 แหง

       415.12 จํานวน 

11600 แหง

       401.24 จํานวน 

11600 แหง

       760.13 จํานวน 

11700 แหง

       776.94 จํานวน 

11700 แหง

        815.39 จํานวน 

11800 แหง

       7,072.10 จํานวน 

11800 แหง

       7,252.08 จํานวน 

12000 แหง

       7,428.40

 - การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง

เรียนรู สําหรับ ผูเรียนรูและผูเขารับบริการที่เขา

เยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ

ผูเขาชม

อุทยานฯ

800000 ราย        110.59 850000 ราย        107.29 900000 ราย        126.44 950000 ราย        127.43 1000000 ราย         129.44 5000000 ราย          666.87 5000000 ราย          700.88 5000000 ราย          736.63

 - การบริหารและพัฒนาองคกร (สวพส.)
พัฒนาองคกร 1 องคกร          80.00 1 องคกร        110.00 1 องคกร          85.00 1 องคกร          89.00 1 องคกร           94.00 1 องคกร          577.00 1 องคกร          809.00 1 องคกร        1,135.00

(2) แผนงานยุทธศาสตร     2,001.93     2,842.00     4,063.14     4,121.15     4,361.92      4,692.27     16,055.59     17,362.78     18,962.85

     2.1 แผนยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

    2,001.93     2,842.00     4,063.14     4,121.15     4,361.92      4,692.27     16,055.59     17,362.78     18,962.85

  - โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (25) สงเสริมหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียงให

เกษตรกร

       550.28 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 1,400 ราย

       361.03 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 1,500 ราย

       381.38 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 1,600 ราย

       431.85 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 1,700 ราย

       448.84 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 1,800 ราย

        473.42 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 10,000 ราย

       2,520.70 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 10,000 ราย

       2,863.94 เกษตรกรใน

พื้นที่

โครงการหลวง

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 10,000 ราย

       3,308.93

  - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (38) 

(กสก.)

สงเสริมหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียงให

เกษตรกร 

184,243 ราย

       285.77 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 61,400 

ราย

     2,116.39 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 62,500ราย

     3,076.52 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 62,500ราย

     3,428.33 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 62,500ราย

     3,632.39 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 62,500ราย

      3,922.53 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 312,500

ราย

     11,692.58 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 312,500

ราย

     11,816.02 เกษตรกร

พึ่งพาตนเอง

ได 312,500

ราย

     11,617.46

 - ผลผลิตเกษตรกรและประชาชนไดรับการ

ถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนายกระดับ

สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางยั่งยืน (38)

เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง

585.0608 เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

       181.63 เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

       195.63  - เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

         91.54  - เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

         94.32  - เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

          91.32  - เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

         465.58  - เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

         465.58  - เกษตรกรและ

ประชาชน

ทั่วไปไดรับ

ความรูดาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง ปละ

400,000 คน

         465.58  -

  - โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปหัตถกรรม

พื้นบานของไทย (28)

ใหความรูดาน

ศิลปหัตถกรรม

พื้นบานแก

เกษตรกร

580.82 เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

1,160 ราย

182.95 เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

1,160 ราย

       409.61 เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

1,500 ราย

       169.43 เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

1,500 ราย

       186.37 เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

1,500 ราย

        205.00 เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

7,500 ราย

       1,376.73  - เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

7,500 ราย

       2,217.24  - เกษตรกรนํา

ความรูดาน

ศิลปหัตถ 

กรรมไป

ประกอบ

อาชีพได 

7,500 ราย

       3,570.88  -

แผนแมบทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ดานการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําและสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

วิสัยทัศนรัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศนกระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผนแมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 20

 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําป

          (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ) 

             (ใหกรอกประเด็นยุทธศาสตร หรือ 

แผนงาน Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการ 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ ป 2562

หลักการและเหตุผล 

ของแตละยุทธศาสตร

ชาติ  (Operation 

Plan)

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564 ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

4. ยุทธศาสตร

ดานการแกไข

ปญหาความ

ยากจน ลดความ

เหลื่อมล้ําและ

สรางการ

เจริญเติบโต

จากภายใน

สรางความมั่นคง

ปลอดภัยลดความ

เหลื่อมล้ําทาง

เศรษฐกิจและสังคม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง ทฤษฎี

ใหม แผนยุทธ

ศาสตรเกษตร

และสหกรณ 

ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.

2560-2579)

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความ

เปนธรรม ลด

ความเหลื่อมล้ํา

ในสังคม

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผนแมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 20

 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําป

          (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ) 

             (ใหกรอกประเด็นยุทธศาสตร หรือ 

แผนงาน Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการ 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ ป 2562

หลักการและเหตุผล 

ของแตละยุทธศาสตร

ชาติ  (Operation 

Plan)

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564 ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563

(3) แผนงานบูรณาการประเทศ     1,036.08        782.90     1,898.11     5,427.80     5,455.45     15,786.03     27,406.61     27,521.82     27,672.31

    3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง

       966.12        648.22     1,791.64     5,248.84     5,258.56     15,568.89     26,540.39     26,592.77     26,648.50

 - โครงการพัฒนากลุมอาชีพสรางมูลคาเพิ่มใน

สังกัดสถาบันเกษตรกร (8)

156 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

         11.04 150 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

         11.52 171 กลุม

อาชีพไดรับ

         12.17 180 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

         12.78 189 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

          13.42 957 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

           67.77 1,000 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

           71.16 1,055 กลุม

อาชีพไดรับ

การพัฒนา

           74.71

 - โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

และยกระดับคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม (8)

กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 12 

กลุม

           7.15 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 10 

กลุม

           7.42 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 10 

กลุม

         17.10 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 10 

กลุม

         20.70 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 10 

กลุม

          24.60 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 50 

กลุม

         312.20 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 50 

กลุม

         330.50 กลุม

เกษตรกรที่

ผลิตสินคา 

OTOP 50 

กลุม

         350.45

 - กองทุนหมุนเวียนพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ

ผูยากจน

ชวยเหลือ

เกษตรกร

       173.00 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

1,450 ราย

550 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

2,600 ราย

988 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

2,600 ราย

1000 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

2,600 ราย

1000 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

2,600 ราย

1000 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

13,000 ราย

5,000 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

13,000 ราย

5,000 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร

(เงินกองทุน

ยากจนฯ) 

13,000 ราย

5,000

 - กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พัฒนา

เกษตรกร

       793.12 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

420 องคกร /

 2400 คน

       580.03 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

420 องคกร /

 2400 คน

     1,118.95 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

2000 องคกร

 / 3000 คน

     5,109.32 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

2000 องคกร

 / 3000 คน

     5,109.32 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

2000 องคกร

 / 3000 คน

    15,409.32 ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

10000 

องคกร / 

15000 คน

     25,546.59  - ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

10000 

องคกร / 

15000 คน

     25,546.59  - ใหเงินกูยืมแก

เกษตรกร 

10000 

องคกร / 

15000 คน

     25,546.59  -

  - กองทุนพัฒนาสหกรณ (8) สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา  

 

         50.00 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

       100.00 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

       110.25 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

       115.76 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

        121.55 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

         613.83 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

         644.52 สหกรณ

เขาถึงแหลง

เงินทุน

ดอกเบี้ยต่ํา 

 

         676.75

  - ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุม

เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2559/61

       553.75

    3.2 แผนงานบูรณาการจัดการปญหาที่ดิน

ทํากิน

        69.96        134.68        106.47        178.96        196.89         217.14          866.22          929.05       1,023.81

 - การสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหา

ที่ดินทํากินของเกษตรกร (9)

พัฒนาอาชีพ

ใหเกษตรกร

         52.40 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 62,464 ราย

       125.96 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 62,464 ราย

       106.47 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 62,464 ราย

       168.94 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 62,464 ราย

       184.86 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 62,464 ราย

        202.71 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 315,000 ราย

         821.38 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 315,000 ราย

         879.73 เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

 315,000 ราย

         964.62

 - การจัดที่ดินเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของ

เกษตรกร (9)

จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ

         17.56 จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 2 

พื้นที่

           8.72 - จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 2 

พื้นที่

         10.02  - จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 2 

พื้นที่

         12.03 17.56 จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 2 

พื้นที่

          14.43 จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 10 

พื้นที่

           44.84 จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 10 

พื้นที่

           49.32 จัดที่ดินรวม

แปลงในเขต

ปฏิรูปฯ 10 

พื้นที่

           59.19

 

 

 

 

 

   

  

 



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

(1) แผนงานพื้นฐาน        18,854.63     10,599.44          4,941.80        11,494.58        12,492.04        13,581.04         78,340.05        85,594.46           94,868.75

    1.1 แผนงานพื้นฐานดาน

การจัดการน้ําและสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

       18,854.63     10,599.44          4,941.80        11,494.58        12,492.04        13,581.04         78,340.05        85,594.46           94,868.75

    1.1.1 แผนงานรองบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา

  - การบริหารจัดการน้ํา  

บํารุงรักษ

างาน

ชลประทา

น

        11,121.53  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

       8,003.43  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

          3,105.31  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

          8,443.58  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

          9,287.94  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

        10,216.73  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

          68,611.59  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

        75,472.75  พื้นที่

ชลประทาน

ไดรับการ

จัดการ รอย

ละ 100

            83,020.03

  - การปฏิบัติการฝนหลวงและ

บริการดานการบิน

 

ชวยเหลือ

พื้นที่ภัย

แลง

          4,822.79  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความชวยเหลือ

       2,010.73  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

          1,836.49  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

          3,051.00  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

          3,204.10  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

          3,364.31  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

           9,728.46  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

        10,121.71  พื้นที่ประสบ

ภัยแลงไดรับ

ความ

ชวยเหลือ 

รอยละ 80

            11,848.72

     1.1.2 แผนงานรองอนุรักษ

 ฟนฟู และปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติ

          2,910.31           585.28                    -                      -                      -                      -                       -                      -                         -   

  - การจัดการใหเกิดผลผลิต

สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ

          2,910.31 ปลอยสัตวน้ํา

ลงสูแหลงน้ํา

          585.28

(3) แผนงานบูรณาการประเทศ        79,808.62     33,647.70        96,705.80      174,612.24      108,863.13      110,033.56       719,214.03      602,690.92         888,531.50

    3.1 แผนงานบูรณาการ

การบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม

              15.16             14.81              234.50               63.92               91.71              114.68               562.45              572.39                 583.33

 - โครงการสงเสริมการหยุดเผา

ในพื้นที่การเกษตร

14,535

ราย

              15.16 14,020 ราย             14.81 15,720 ราย               16.82 15,720 ราย               17.92 15,720 ราย               17.71 15,720 ราย               21.68 78,600 ราย                 99.45 78,600 ราย              109.39 78,600 ราย                 120.33

 - พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว

ไดรับการ

พัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว 

50 ฟารม

              46.00 ไดรับการ

พัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว 

80 ฟารม

              74.00 ไดรับการ

พัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว 

100 ฟารม

              93.00 ไดรับการ

พัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว 

500 ฟารม

              463.00 ไดรับการ

พัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว 

500 ฟารม

             463.00 ไดรับการ

พัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสีย

จากปศุสัตว 

500 ฟารม

                463.00

 - โครงการสงเสริมการไถกลบ

และผลิตปุยอินทรียเพื่อปองกัน

หมอกควันไปภาคการเกษตรใน

พื้นที่เกษตรภาคเหนือ

ไถกลบตอซัง 

400,000 ไร /

 ผลิตปุยหมัก

สูตร

พระราชทาน 

5,200 ตัน

             217.68

    3.2 แผนงานบูรณาการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชพลังงานและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

              8.23           13.32              10.71              14.16              14.16              14.16               70.00              70.00                 70.00

 - โครงการพัฒนาตนแบบการ

เลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตกาซ

ชีวภาพพลังงานทดแทนอยาง

ยั่งยืน

ฟารม

ตนแบบ

พลังงาน

ทดแทน

                8.23 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน 40 

ฟารม

            11.32 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน 30 

ฟารม

              10.71 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน 50 

ฟารม

              14.16 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน  50 

ฟารม

              14.16 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน  50 

ฟารม

              14.16 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน  250

 ฟารม

                70.00 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน 250

 ฟารม

              70.00 เกษตรกร

ไดรับการ

พัฒนาการใช

พลังงาน

ทดแทน 250

 ฟารม

                  70.00

แผนแมบทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ดานสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

วิสัยทัศนรัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศนกระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 

20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

          (ระบุ แผนงาน / 

ผลผลิต / โครงการ)            

  (ใหกรอกประเด็นยุทธศาสตร

 หรือ แผนงาน Function 

6. ผลการปฎิบัติงานและการ 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน  งบประมาณ

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

แผนบริหาร

จัดการน้ํา

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

แผนยุทธ

ศาสตร

เกษตรและ

สหกรณ 

ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.

2560-2579)

5. ยุทธศาสตร

ดานสรางการ

เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

วางระบบบริหาร

จัดการน้ําใหมี

ประสิทธิภาพ และ

พัฒนาและใช

พลังงานที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 

4 การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

เพื่อการ

พัฒนาอยาง

ยั่งยืน

ป 2564

หลักการและ

เหตุผล ของแตละ

ยุทธศาสตรชาติ  

(Operation Plan)

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 

20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

          (ระบุ แผนงาน / 

ผลผลิต / โครงการ)            

  (ใหกรอกประเด็นยุทธศาสตร

 หรือ แผนงาน Function 

6. ผลการปฎิบัติงานและการ 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน  งบประมาณ

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

หลักการและ

เหตุผล ของแตละ

ยุทธศาสตรชาติ  

(Operation Plan)

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

 - โครงการสงเสริมบริหาร

จัดการธุรกิจการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยในสหกรณ

ภาคการเกษตร

เกษตรกรการ

ใชพลังงาน

ทดแทนใน

พื้นที่เกษตร 

40 แหง 855 

ราย

             2.00

   3.3 แผนงานบูรณาการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

       79,785.23     33,619.57        96,460.59      174,516.24      108,757.26      109,904.72       718,581.58      602,048.53         887,878.17

  - โครงการแหลงน้ําในไรนา 

นอกเขตชลประทาน

พื้นทีได

ประโยชน

จาก

แหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประ 

ทาน

          2,186.00 เพิ่มแหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประทาน 

44,000 บอ

          752.40 เพิ่มแหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประทาน 

50,000 บอ

             910.00 เพิ่มแหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประทาน 

50,000 บอ

          1,436.00 เพิ่มแหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประทาน 

50,000 บอ

          1,522.69 เพิ่มแหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประทาน 

50,000 บอ

          1,614.00 เพิ่มแหลงน้ํา

นอกเขต

ชลประทาน 

196,493 บอ

           5,645.00

  - โครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ชุมชน

เพิ่มการ

เก็บกักน้ํา

             187.75 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 7 แหง

            64.33 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 10 แหง

              91.56 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 10 แหง

             100.99 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 10 แหง

             107.05 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 10 แหง

             113.48 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 50 แหง

              500.00 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 50 แหง

             500.00 สรางแหลงน้ํา

ชุมชนเพิ่มขึ้น

 50 แหง

                500.00

  - โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

การอนุรักษดินและน้ํา

เพิ่ม

ประสิทธิภ

าพการ

เก็บน้ํา

          2,570.44 พัฒนาแหลง

น้ํา 187 แหง

          797.71 พัฒนาแหลง

น้ํา 200 แหง

          1,014.16 พัฒนาแหลง

น้ํา 200 แหง

          1,116.35 พัฒนาแหลง

น้ํา 200 แหง

          1,183.33 พัฒนาแหลง

น้ํา 200 แหง

          1,254.33 พัฒนาแหลง

น้ํา 1,000 แหง

           5,000.00 พัฒนาแหลง

น้ํา 1,000 แหง

          5,000.00 พัฒนาแหลง

น้ํา 1,000 แหง

              5,000.00

 - โครงการการเพิ่มพื้นที่

ชลประทาน

พื้นที่

ชลประทา

นเพิ่มขึ้น

             135.86 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 88

 แหง

          111.94 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 

179 แหง

             203.72 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 

195 แหง

             224.10 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 

215 แหง

             246.50 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 

235 แหง

             271.15 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร  

1,000 แหง

           1,173.73 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 

1,100 แหง

          1,291.11 มีแหลงน้ํา

ตนทุนสําหรับ

การเกษตร 

1,260 แหง

              1,484.77

 - โครงการปรับปรุงงาน

ชลประทาน

ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทา

นเดิม

        39,987.47 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม 416 

รายการ

       5,672.62 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม 467 

รายการ

        17,210.57 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม 2661 

รายการ

        17,015.19 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม 2,496 

รายการ

        18,013.91 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม 2,304 

รายการ

        17,559.72 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม10,089  

รายการ

          78,695.00 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม10,000 

รายการ

        75,000.00 ปรับปรุง

โครงการ

ชลประทาน

เดิม10,000 

รายการ

            75,000.00

 - โครงการเชื่อมโยงและเพิ่ม

ปริมาณน้ําตนทุนในอาง

พื้นที

ชลประทา

นเพิ่มขึ้น

เพิ่มปริมาณ

น้ําในอางเก็บ

น้ําเขื่อนแมก

วงอุดมธารา 

จังหวัด

เชียงใหม 160

 ลาน ลบ.ม./ป

          394.25 เพิ่มปริมาณ

น้ําในอางเก็บ

น้ําเขื่อนแมก

วงอุดมธารา 

จังหวัด

เชียงใหม 160

 ลาน ลบ.ม./ป

          2,363.18 เพิ่มปริมาณ

น้ําในอางเก็บ

น้ําเขื่อนแมก

วงอุดมธารา 

จังหวัด

เชียงใหม 160

 ลาน ลบ.ม./ป

          2,615.85 เพิ่มปริมาณ

น้ําในอางเก็บ

น้ําเขื่อนแมก

วงอุดมธารา 

จังหวัด

เชียงใหม 160

 ลาน ลบ.ม./ป

          2,666.02 เพิ่มปริมาณ

น้ําในอางเก็บ

น้ําเขื่อนแมก

วงอุดมธารา 

จังหวัด

เชียงใหม 160

 ลาน ลบ.ม./ป

          4,377.79

 - โครงการชลประทานขนาด

ใหญ

พื้นที่

ชลประทา

นเพิ่มขึ้น

        17,077.47 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

296,708 ไร

      17,852.70 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

114,060 ไร

        47,246.90 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

186,620 ไร

       124,836.12 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

473,931 ไร

        63,888.79 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

439,917 ไร

        69,564.36 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

1,383,645 ไร

        506,648.47 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

1,964,607 ไร

       380,581.17 กอสราง

โครงการเพื่อ

เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น  

1,798,740 ไร

          641,794.76

 - งานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ํา พื้นที่

เกษตรกร

รมไดรับ

การจัด

รูป 

7,490 ไร

          1,170.00 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 95,340 

(ไร)

          750.00 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 207,460 

(ไร)

          1,767.77 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 215,087 

(ไร)

          2,307.40 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 207,389 

(ไร)

          2,303.16 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 202,759 

(ไร)

          2,346.38 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 

3,749,654 ไร

          44,027.23 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 

4,400,014 ไร

        59,167.86 พื้นที่

เกษตรกรรม

ไดรับการจัด

รูป 

5,390,304 ไร

            83,590.24

 - โครงการปองกันอุทกภัยจาก

น้ํา

ปองกัน

อุทกภัย

        16,142.04 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 

0.58 (ลานไร)

       6,688.23 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 

2.45 (ลานไร)

        23,855.59 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 

2.82 (ลานไร)

        23,457.69 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 

0.74 (ลานไร)

        17,338.35 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 

0.34 (ลานไร)

        11,634.30 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 

2.18 (ลานไร)

          68,699.11 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 2.5

 (ลานไร)

        70,852.80 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน 2.5

 (ลานไร)

            70,852.80



เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย  งบประมาณ เงินอื่น

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผน

แมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 

20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

 ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป

          (ระบุ แผนงาน / 

ผลผลิต / โครงการ)            

  (ใหกรอกประเด็นยุทธศาสตร

 หรือ แผนงาน Function 

6. ผลการปฎิบัติงานและการ 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน  งบประมาณ

ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

หลักการและ

เหตุผล ของแตละ

ยุทธศาสตรชาติ  

(Operation Plan)

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

 - โครงการจัดการคุณภาพน้ํา จัดการ

คุณภาพ

น้ํา 158 

แหง

             328.21 จัดการ

คุณภาพน้ํา 

158 แหง

          535.39 จัดการ

คุณภาพน้ํา  

211

          1,309.48 จัดการ

คุณภาพน้ํา 

200 แหง

             722.50 จัดการ

คุณภาพน้ํา 

200 แหง

             735.00 จัดการ

คุณภาพน้ํา 

200 แหง

             341.50 จัดการ

คุณภาพน้ํา 

969 (แหง)

           2,976.00 จัดการ

คุณภาพน้ํา 

1000 แหง

          4,147.20 จัดการ

คุณภาพน้ํา  

1000 แหง

              4,147.20

 - โครงการปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

             487.66 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

             684.06 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

             752.46 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

             827.71 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

           5,217.04 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

          5,508.40 พื้นที่ไดรับ

ประโยชน230

 ลานไร

              5,508.40



เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น เปาหมาย งบประมาณ เงินอื่น

(5) แผนงานบุคลากรภาครัฐ     63,173.74     25,884.62     25,933.25     31,011.19     32,775.66     34,645.34         174,750      207,787      231,886

    5.1 แผนงานบุคลากรกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

บุคลากร

กระทรวง

เกษตรฯ

ไดรับการ

พัฒนา

     63,173.74 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ 

เปน Smart

 Officer 

รอยละ 4

     25,884.62 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ เปน

 Smart 

Officer รอย

ละ 4

     25,933.25 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ เปน

 Smart 

Officer รอย

ละ 4

     31,011.19 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ เปน

 Smart 

Officer รอย

ละ 4

     32,775.66 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ เปน

 Smart 

Officer รอย

ละ 4

     34,645.34 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ 

เปน Smart

 Officer 

รอยละ 50

         174,750 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ 

เปน Smart

 Officer 

รอยละ 80

      207,787 ขาราชการ

กระทรวง

เกษตรฯ เปน

 Smart 

Officer รอย

ละ 100

      231,886

     27,178.85      27,229.91      32,561.75      34,414.45 65       36,377.61    46,428.07    59,255.29

66       38,196.49    48,749.48    62,218.06

67       40,106.32    51,186.95    65,328.96

68       42,111.63    53,746.30    68,595.41

69       44,217.21    56,433.61    72,025.18

201009.2618 256544.415 327422.906

แผนแมบทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศนรัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศนกระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3.แผนแมบทที่

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร 20 ป

4. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

เปนตนไป

5. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป

(ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ) 

   (ใหกรอกประเด็นยุทธศาสตร หรือ 

แผนงาน Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบัติงานและการ 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) และประมาณการผลการดําเนินการ (โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร ประมาณการ 15 ปขางหนา

ผลงาน งบประมาณ ป 2562

หลักการและเหตุผล 

ของแตละยุทธศาสตร

ชาติ  (Operation 

Plan)

ดําเนินการแลวเสร็จ ระยะ 5 ป แรก ของยุทธศาสตร 20 ป

ป 2564 ป 2565-2569 ป 2570-2574 ป 2575-2579

6. ยุทธศาสตรดาน

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

บริหารจัดการ

กําลังคนและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ แผน

ยุทธศาสตรเกษตร

และสหกรณ ระยะ 20

 ป (พ.ศ.2560-2579)

แผนยุทธศาสตร

เกษตรและ

สหกรณ ระยะ 

20 ป (พ.ศ.

2560-2579)

ยุทธศาสตรที่ 6 

การบริหารจัดการ

ในภาครัฐปองกัน

การทุจริตประพฤติ

มิชอบ และธรร

มาภิบาลใน

สังคมไทย

ระยะเรงดวน ประมาณการรายป ระยะยาว

ป 2560 ป 2561 ป 2563



 

 
 

               วสิัยทัศน : “เกษตรกรมัน่คง ภาคการเกษตรมั่งคัง่ ทรพัยากรการเกษตรยัง่ยนื” 

เกษตรกรมั่นคง  พัฒนาองคความรูใหแก เกษตรกรสูความเปน Smart Farmer เสริมสรางความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต พัฒนาเกษตรกรรายยอยใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือขาย สถาบันเกษตรกรสู 
Smart Group และ Smart Enterprise สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันเกษตรกรท้ังในดานการผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ 
 
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง   สงเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน โดยขับเคล่ือนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดโซอุปทานสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร รวมท้ังขยายบทบาทสูภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร มุงสู เกษตร
สมัยใหม 4.0 ภายใต Thailand 4.0  
  พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรท่ีทันสมัย ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกร ภาคเอกชน รวมท้ังภาครัฐ นําไปใชประโยชนไดอยางท่ัวถึง 
  สงเสริมการทํา เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรผสมผสาน 
  สรางทุนทางปญญาใหแกบุคลากรและนักวิจัยภาครัฐใหเปน Smart 
Officer และ Smart Researcher ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานของหนวยงานทุกภาค
สวนโดยใชกลไกประชารัฐ  
 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน   บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางย่ังยืน สอดคลองกับ SDGs 
และสงเสริมการทํา การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูไปกับ
การทําการเกษตร  
  บริหารจัดการน้ําครบวงจร เพิ่มพื้นท่ีชลประทานใหเต็มศักยภาพ 
สงเสริมการใชน้ําทางการเกษตรอยางคุมคา รวมท้ังการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะ
สําหรับการทําการเกษตร 
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“เกษตรกรมัน่คง ภาคการเกษตรมัง่คัง่ ทรพัยากรการเกษตรยัง่ยนื  

ดวยการพัฒนาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0 2940 6671-2 โทรสาร 0 2579 2593 
  E-mail: bapp.adhoc@gmail.com 
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