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ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 20 ปี ปี ((พพ..ศศ. . 25602560--25792579))  

1. ความเป็นมา  

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบกับปัญหามากมาย เช่น ราคาผลผลิตที่ 
ขาดเสถียรภาพ การใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาหนี้สิน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ยังอยู่ระดับสูง แม้ว่ารัฐบาลจะได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือต่าง ๆ 
มาโดยตลอด แต่ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะสั้นที่ขาดความต่อเนื่องและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพ่ือระดมความเห็น
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญของภาคการเกษตรไทยที่ควร
ได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากการพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้ม
ของประชากรโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทั่วโลกก าลังให้ความสนใจ เช่น การน า
เครื่องจักรกลมาใช้ในการเกษตรทดแทนแรงาน การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อ
หน่วยพ้ืนที ่การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า แสงแดด ให้สามารถท าผลผลิตได้ผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพ
โรงเรือน เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาสถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปประเด็น
ที่น่าสนใจที่จะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใน
เรื่องการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์และการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง ระบบการผลิตเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย
พ้ืนที่ภายใต้ข้อจ ากัดของขนาดพ้ืนที่ถือครอง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ปัจจัยการผลิตต้องหาแนวทาง
รองรับปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ได้แก่ แรงงานเกษตรอายุเฉลี่ยสูงขึ้น 
และเกษตรกรรุ่นใหม่มีจ านวนน้อย ดินและน้ ามีปัญหาจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม พ้ืนที่
ชลประทานที่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เกษตรกรรายย่อยยังมีข้อจ ากัดในการใช้ เครื่องจักรกล
การเกษตร รวมทั้งยังจ าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใช้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การ
แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และระบบโลจิสติกส์  เช่น การผลิตพืช สัตว์พันธุ์ดีและการกระจายพันธุ์ให้ทั่วถึง 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินท ากินของเกษตรกร กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินของเกษตรกรมี
แนวโน้มลดลงมากจากอดีต ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาหนี้สินจากการขาดทุนในการท าการเกษตร ในส่วนของ
ผลผลิตการเกษตรจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด มีการ
พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถก าหนดเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียนและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรของโลกต่อไป สินค้าเกษตรต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
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และผลิตสินค้าคุณภาพสูง เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือหนีจากตลาดล่างและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ภาคการเกษตรของไทย ทั้งนี้ การผลิตภาคเกษตรยังจ าเป็นต้องพ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) อย่างไรก็ตาม
ภาคการเกษตรยังต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการวิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวและการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจขององค์กร เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบด้านการเกษตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริม
จุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตร
มั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
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2. สาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้  

2.1 ปัญหาและความท้าทาย 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและจ าเป็น มีหนี้สินและ  

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรอง ทั้งยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรน้อยลง 
 
 
 
 

2) ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่ า มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เหมาะสม 
รวมทั้งมีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน ในรูปแบบของการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคการเกษตรมีจ ากัด มีฐานข้อมูลด้าน
การเกษตรที่ทันสมัยแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 

4) การท าการเกษตรที่ไม่เหมาะสม เช่น การปลูกพืชซ้ าซาก การปลูกในที่ลาดชันมีการบุกรุก
ท าลายป่าต้นน้ าล าธารส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ประกอบกับมีการเกิดภัยธรรมชาติจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีสูงขึ้น 
 
 

5) นโยบายภาครัฐที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ขาดความต่อเนื่อง และมักเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวง 
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2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

จุดแข็ง 

1) ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ล าดับต้น ๆ ของโลก  
2) เกษตรกรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรที่สืบทอดกันมา  
3) มีที่ตั้งได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกสินค้าเกษตร และมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
4) น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาเป็นภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร 

จุดอ่อน 

1)  พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน (119 ล้านไร ่~ ร้อยละ 80) 
2)  สินค้าเกษตรผลิตอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (เช่น N ข้าว ~ 8 ล้านไร่) 
3)  สินค้าเกษตรหลายชนิดขายขั้นปฐม (เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมันส าปะหลัง) 
4)  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย (ร้อยละ 70) และไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง มีฐานะยากจนและ 

ขาดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการผลผลิตของตนเอง 
5)  สถาบันเกษตรกรขาดความเข้มแข็ง ขาดโอกาสในการต่อรองทางการตลาด 

โอกาส 

1) งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมีความก้าวหน้า สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและทุกพ้ืนที่ ภาค
เกษตรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า 

2) ประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีความต้องการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารปลอดภัย 

อุปสรรค 

1)  เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน มีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้ามากขึ้น 
2)  เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงและความถี่สูงขึ้น 
3)  ทุกประเทศมีการปกป้องภาคการเกษตรและเกษตรกรของตนเองมากข้ึน 
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2.3 หลักการแนวคิด 
1) เกษตรกรมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ความสามารถทันสถานการณ์ พ่ึงพาตนเองได้ และสถาบัน

เกษตรกรเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนภาคการเกษตร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ตลาดน ากระบวนการผลิต และสินค้าเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ภาคการเกษตร

เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สามารถประยุกต์กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) พ้ืนที่เกษตรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม อาทิ Agri-Map และ Application เป็นต้น 
 

2.4 วิสัยทัศน์ 

““เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนเกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน””  
 

2.5 เป้าประสงค์ 

 
 
 

1)  เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmers)  
2)  สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Smart Agricultural Groups)  
3)  สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (Smart Agricultural Products) 
4)  พ้ืนที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area/Agriculture) 

 
 
2.6 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  
(รายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 13,000 USD ~390,000 บาท/คน ในปี 2579) 
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2.7 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์รฐับาลกับยุทธศาสตรก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รัฐบาล 
1. วิสัยทัศน์  :  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที1่2 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง 
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. แผนปฏิรูปของ สปท. 
    1) เรื่อง เศรษฐกิจเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ า 
    2) เรื่อง การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ าเพื่อความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 
ร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการน้ า พ.ศ.. 
    3) เรื่อง การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร 
5. เป้าหมาย SDGs 
    ประเด็นที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทาง
อาหารปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการท า
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการ
บริหารจัดการน้ าและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน 
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. วิสัยทัศน์  : เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ : 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ (Operation Plan) ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ 20ปี 

แผนงาน เป้าหมาย 

  (1) แผนงานพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 ความม่ันคงและการต่างประเทศ ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ GDP เกษตรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.3 การจัดการน้ าและสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริหารจัดการในพื้นที่ชลประทานเดิม 38.08 ล้านไร่ 

  (2) แผนงานยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 2.1 การส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน 

  (3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.2 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวท างานถูกต้องตามกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.3 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 40 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.4 การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 13 แห่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบข้อมูลเกษตรกรอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.7 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.8 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร GDP เกษตรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.10 ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 90 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.11 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 90 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.12 การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน ผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 3.13 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจากปศุสัตว์และลดการเผาในพื้นที่เกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 3.14 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 10 ล้านไร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 3.15 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึนเป็น 43.08 ล้านไร่ 

  (4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 4.1 พัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ กษ. ทุกคนเป็น Smart Officers 

 
4. แผนใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

แผนงาน ปี 2560 - 2564 ปี 2565 - 2569 ปี 2570 - 2574 ปี 2575 - 2579 รวม 20 ปี 
(1) แผนงานพื้นฐาน 142,248.86 160,889.05 176,837.63 187,521.39 667,496.93 
(2) แผนงานยุทธศาสตร์ 1,096.93 799.00 802.00 806.00 3,503.93 
(3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 639796.25 1,506,156.31 1,341,971.22 1,678,197.89 5,166,121.66 
(4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 145917.62 195,274.00 261,320.00 349,705.00 952,216.62 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 929,059.66 1,863,118.36 1,780,930.85 2,216,230.28 6,789,339.14  

7 



 

2.8 แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ผลงาน
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
ปี60-64 ปี65-69 ปี70-74 ปี75-79 ณ ปีที่ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
Smart Farmer,  Smart 
Group, Smart Enterprise 

2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร
และเทคโนโลยีเพ่ือทดแทน
แรงงานอย่างเป็นระบบรองรับ
สังคมเกษตรสูงอายุ 

1) ดัชนีชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร (ระดับ)  
2) รายได้เงินสดต่อหัวเกษตรกร (บาท/คน) 
3) ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 

ต่อเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18-64 ปี) 
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

4) ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐาน (ร้อยละ) 
- ร้อยละความเข้มแข็งของสหกรณ์  

ระดับ 1 และ 2 
- ร้อยละความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 

5) จ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
- จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและ

กลุ่มเกษตรกร (ล้านราย) 
- จ านวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 

(ล้านราย) (เฉลี่ยกลุ่มละ 15 คน) 

80 
56,450 

5 
(0.87 
ล้านคน) 

 
 

81 
 

25 
 

7.1 
 

0.3  
(20,000 

กลุ่ม) 
 

85 
59,460 

15 
 
 
 
 

90 
 

25 
 

7.35 
 

0.33 
(22,000 

กลุ่ม) 

90 
x 

40 
 
 
 
 

95 
 

30 
 

7.60 
 

0.39 
(26,000  

กลุ่ม) 

90 
x 

70 
 
 
 
 

95 
 

35 
 

7.85 
 

0.48 
(32,000  

กลุ่ม) 

95 
x 

100 
 
 
 
 

95 
 

40 
 

8.10 
 

0.60 
(40,000 

กลุ่ม) 

95 
390,000 

100 
 
 
 
 

95 
 

40 
 

8.10 
 

0.60 
(40,000 

กลุ่ม) 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ผลงาน
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
ปี60-64 ปี65-69 ปี70-74 ปี75-79 ณ ปีที่ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่
มาตรฐานระดับสากล โดยใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ความรู้แบบองค์รวม 

2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่
อุปทานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมูลค่าสูง 
มุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ 

1) GDP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า  
(ร้อยละต่อปี)  

2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)  

3) ร้อยละของจ านวนฟาร์ม/โรงงาน/สถาน
ประกอบการที่อยู่ในก ากับของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ มายื่ นขอรับรอง
มาตรฐาน ผ่ านการรั บรองมาตรฐาน  
(ร้อยละ)  
- ร้อยละจ านวนแปลง/ฟาร์ม : พืช/ประมง/

ปศุสัตว์ 
 

- ร้อยละจ านวนโรงงาน/สถานประกอบการ 
(GMP/อ่ืนๆ) : พืช/ประมง/ปศุสัตว์ 

 
4) จ านวนแปลงใหญ่ (พืชไร่/พืชสวน/ปศุสัตว์/

ประมง) (ล้านไร่/แปลง)  
5) จ านวนพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนตาม  

Agri-map จาก S3, N เป็น S1 (ล้านไร่) 
 

-0.5 
 

-7.5 
(ปี 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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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ผลงาน
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
ปี60-64 ปี65-69 ปี70-74 ปี75-79 ณ ปีที่ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 
ภายใต้ Thailand 4.0 

2) บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเกษตร ให้
เกษตรกรเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 

3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้
ไปสู่เชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์
และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลใน
ระดับโลก 

 

1) สัดส่วนงบประมาณงานวิจัยต่องบประมาณ
ประจ าปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ร้อยละ) 

2) ร้อยละงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
มีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

3) ร้อยละเกษตรกรและผู้รับบริการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ (ร้อยละ) 

3 
(2,500 
ล้านบาท) 

30 
 
 

na 

3.5 
 
 

50 
 
 

60 
 

4 
 
 

60 
 
 

80 
 

4.5 
 
 

70 
 
 

100 
 

5 
 
 

80 
 
 

100 
 

5 
 
 

80 
 
 

100 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ผลงาน
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
ปี60-64 ปี65-69 ปี70-74 ปี75-79 ณ ปีที่ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1) บริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตรอย่างยั่งยืนที่
สอดคล้องกับ SDGs 
(Sustainable Development 
Goals)  

2) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรให้มีความสมดุลและ
ยั่งยืน 

1) จ านวนพ้ืนที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์
ปรับปรุงและฟ้ืนฟู (ล้านไร่) 

2) จ านวนพื้นที่ชลประทาน (ล้านไร)่ 
3) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ า

นอกเขตชลประทาน (ล้านไร่) 
4) จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ล้านไร่) 

2.34 
 (ปี 60) 
31.83  
0.17 

 
0.81 

12.5 
 

33.58 
0.96 

 
2.5 

12.5 
 

35.58 
2.09 

 
5.0 

12.5 
 

38.08 
3.05 

 
7.5 

12.5 
 

43.08 
3.84 

 
10 

12.5 
 

43.08 
3.48 

 
10 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
1) พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให้

เป็น Smart officers และ Smart 
researchers 

2) เชื่อมโยงและบูรณาการการท างาน
ของ หน่วยงานทุกภาคสว่นโดย
กลไกประชารฐั และปรับระบบ
บริหารงานให้ทันสมัย 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้าน
การเกษตรเพ่ือรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

 

1) จ านวนกฎหมายที่ได้รับการยกร่าง/แก้ไข/
ปรับปรุง (ฉบับ) 
- จ านวนกฎหมายใหม่ท่ีจัดท า  
- จ านวนกฎหมายที่มีการทบทวน แก้ไข 

ปรับปรุง  
2) จ านวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มีการปรับปรุงโครงสร้าง  
(ส่วนราชการ) 

3) ร้อยละของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ 
เป็น Smart Officers (ร้อยละ) 

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. เป้าหมายแผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 

แผนงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลงาน  

ปี 57-59 
เป้าหมาย 

ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 
(1) แผนงานพื้นฐาน 
1.1 ความมั่นคงและการ
ต่างประเทศ 

ครัวเรือนในพ้ืนที่ที่เข้า
ร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

1.2 การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

GDPเกษตรเพิ่มข้ึน ร้อยละ  
-0.5 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

1.3 การจัดการน้ าและสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

บริหารจัดการในพ้ืนที่
ชลประทาน 

24.96  
ล้านไร่ 

31.83 
ล้านไร่ 

33.58 
ล้านไร่ 

35.58 
ล้านไร่ 

38.08 
ล้านไร่ 

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ 
2.1 การส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรด าเนินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น 

(3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
3.1 การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ครัวเรือนในพ้ืนที่ที่เข้า
ร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น 

3.2 การจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

แรงงานต่างด้าวท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ถูกต้อง
ตาม

กฎหมาย 

ถูกต้อง
ตาม

กฎหมาย 
3.3 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

3.4 การพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับ
การพัฒนา  

13 แห่ง 13 แห่ง 13 แห่ง 13 แห่ง 13 แห่ง 

3.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ระบบโลจิสติกส์สินค้า
เกษตรได้รับการพัฒนา 

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น 

3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถน าไปประยุกต์ใช ้

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ   
60 

ร้อยละ   
80 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

3.7 การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา 

งานวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

3.8 การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

3.9 การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร 

GDP เกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
-0.5 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 
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แผนงาน แผนปฏิบัติงาน 
ผลงาน  

ปี 57-59 
เป้าหมาย 

ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 
3.10 ส่งเสริมเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 

สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง 

ร้อยละ  
81 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

3.11 การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชนเข้มแข็ง 

สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง  

ร้อยละ  
81 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

3.12 การจัดการปัญหาที่ดินท า
กิน 

ผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 

ผู้ยากไร้
ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนา
อาชีพ 

พัฒนาอาชีพ
ให้ผู้ยากไร้ 

พัฒนาอาชีพ   
ให้ผู้ยากไร้ 

พัฒนา
อาชีพให้ผู้

ยากไร้ 

พัฒนา
อาชีพให้ผู้

ยากไร้ 

3.13 การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ลดการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร 

ลดการเผา
ในพ้ืนที่

การเกษตร 

บ าบัดน้ า 
เสีย 

ลดการเผา 
ในพ้ืนที่

การเกษตร 

บ าบัดน้ า 
เสีย 

ลดการเผา 
ในพ้ืนที่

การเกษตร 

บ าบัดน้ า
เสีย 

ลดการเผา
ในพ้ืนที่

การเกษตร 

บ าบัดน้ า
เสีย 

ลดการเผา
ในพ้ืนที่

การเกษตร 
3.14 การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 0.81 
ล้านไร่ 

2.5 
ล้านไร่ 

5.0 
ล้านไร่ 

7.5 
ล้านไร่ 

10 
ล้านไร่ 

3.15 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น
เป็น 

31.83  
ล้านไร่ 

33.58  
ล้านไร่ 

35.58  
ล้านไร่ 

38.08 
ล้านไร่ 

43.08  
ล้านไร่ 

(4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
4.1 พัฒนาบุคลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ข้าราชการ กษ. เป็น 
Smart Officers  

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
100 
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วิสัยทัศน์รฐับาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา  ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรพัยากรเกษตรยัง่ยนื"

งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย

งบประมาณรวม     290,653.48     91,560.99     242,056.48     193,039.95     199,690.59     202,711.64     1,863,118.36     1,780,930.85     2,216,230.28 6,789,339.14    

(1) แผนงานพ้ืนฐาน 83,586.97      21,925.79    29,402.49      29,103.74      30,281.14      31,535.70      160,889.05       176,837.63       187,521.39       667,496.93       

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและ
การต่างประเทศ

102.00           ครัวเรือนในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

82.00          

เพิ่มขึ้น

88.50             

เพิ่มขึ้น

88.50             

เพิ่มขึ้น

88.50             

เพิ่มขึ้น

88.50             

เพิ่มขึ้น

100.00              

เพิ่มขึ้น

100.00              

เพิ่มขึ้น

100.00              

เพิ่มขึ้น

736.00             

เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

64,630.35       GDP เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ -
0.5

12,253.35     
ร้อยละ 3

14,834.00       
ร้อยละ 3

14,829.00       
ร้อยละ 3

14,829.00       
ร้อยละ 3

14,829.00       
ร้อยละ 3

64,601.00          
ร้อยละ 3

64,652.00          
ร้อยละ 3

64,432.00          
ร้อยละ 3

265,259.35       
ร้อยละ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจดัการน้า้
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

18,854.63        บริหารจดัการในพื้นที่
ชลประทานเดิม 24.96 ล้านไร่

9,590.43      

26 ล้านไร่

14,479.99       

27 ล้านไร่

14,186.24       

28 ล้านไร่

15,363.64       

29 ล้านไร่

16,618.20       

31.83ล้านไร่

96,188.05          

33.58ล้านไร่

112,085.63        

35.58ล้านไร่

122,989.39        

38.08ล้านไร่

401,501.58       

38.08ล้านไร่

(2) แผนงานยทุธศาสตร์ 1,734.14        437.93        165.00          165.00          165.00          164.00          799.00             802.00             806.00             3,503.93          

ยุทธศาสตร์ที่ 4 2.1 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ด้าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

1,734.14          เกษตรด้าเนินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเพิ่มขึ้น

437.93         

เพิ่มขึ้น

165.00           

เพิ่มขึ้น

165.00           

เพิ่มขึ้น

165.00           

เพิ่มขึ้น

164.00           

เพิ่มขึ้น

799.00              

เพิ่มขึ้น

802.00              

เพิ่มขึ้น

806.00              

เพิ่มขึ้น

3,503.93          

เพ่ิมขึ้น

(3) แผนงานบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ 142,158.62    43,312.65    185,050.99    134,686.21    138,414.46    138,331.94    1,506,156.31    1,341,971.22    1,678,197.89    5,166,121.66    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.1 แผนงานบูรณาการการขับเคล่ือนการ
แกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

1,034.07         ครัวเรือนในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

228.00         

เพิ่มขึ้น

228.00           

เพิ่มขึ้น

228.00           

เพิ่มขึ้น

227.00           

เพิ่มขึ้น

227.00           

เพิ่มขึ้น

1,388.00           

เพิ่มขึ้น

1,388.00           

เพิ่มขึ้น

1,388.00           

เพิ่มขึ้น

5,302.00          

เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.2 แผนงานบูรณาการจดัการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

43.72              แรงงานต่างด้าวท้างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย

25.00          

เพิ่มขึ้น

24.00             

เพิ่มขึ้น

24.00             

เพิ่มขึ้น

24.00             

เพิ่มขึ้น

24.00             

เพิ่มขึ้น

127.00              

เพิ่มขึ้น

132.00              

เพิ่มขึ้น

140.00              

เพิ่มขึ้น

520.00             

เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.3 แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

184.81            วสิาหกจิชุมชนมีความเข้มแข็ง 37.49             
ร้อยละ 25

40.00             
ร้อยละ 25

40.00             
ร้อยละ 25

40.00             
ร้อยละ 25

200.00              
ร้อยละ 30

200.00              
ร้อยละ 35

200.00              
ร้อยละ 40

757.49             
ร้อยละ 40

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.4 แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เศรษฐกจิพเิศษ

830.18           โครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
พฒันา 13 แห่ง

195.41         

13 แห่ง

148.00           

13 แห่ง

228.00           

13 แห่ง

228.00           

13 แห่ง

228.00           

13 แห่ง

691.00              

13 แห่ง

691.00              

13 แห่ง

691.00              

13 แห่ง

3,100.41          

13 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.5 แผนงานบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจสิติกส์

20.00              ระบบโลจสิติกส์สินค้าเกษตร
ได้รับการพฒันา

3.59            
เพิ่มขึ้น

2.00              
เพิ่มขึ้น

2.00              
เพิ่มขึ้น

2.00              
เพิ่มขึ้น

2.00              
เพิ่มขึ้น

10.00               
เพิ่มขึ้น

10.00               
เพิ่มขึ้น

10.00               
เพิ่มขึ้น

41.59              
เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.6 แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิ
ดิจทิัล

332.97            ระบบข้อมูลเกษตรกรอจัฉริยะ 105.29         494.00           494.00           493.00           493.00           1,996.00           1,996.00           1,996.00           8,067.29          

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.7 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวจิยั
และพฒันา

1,115.37         งานวจิยันวตักรรมและ
เทคโนโลยีนา้ไปสู่การใช้
ประโยชน์ร้อยละ 30

815.69         

ร้อยละ 50

1,347.00         

ร้อยละ 50

1,447.00         

ร้อยละ 50

1,447.00         

ร้อยละ 50

1,447.00         

ร้อยละ 50

7,867.00           

ร้อยละ 60

6,396.00           

ร้อยละ 70

6,306.00           

ร้อยละ 80

27,072.69        

ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ

-               4.03            12.32             15.00             15.00             15.00             75.00               75.00               75.00               286.35             

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.9 แผนงานบูรณาการการพฒันา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

19,511.26       GDP เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ -
0.5

5,367.31      

ร้อยละ 3

21,104.00       

ร้อยละ 3

21,103.00       

ร้อยละ 3

21,103.00       

ร้อยละ 3

21,103.00       

ร้อยละ 3

569,522.00        

ร้อยละ 3

569,224.00        

ร้อยละ 3

568,030.00        

ร้อยละ 3

1,796,556.31    

ร้อยละ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.10 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ

-               สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง ร้อยละ 81

18.40          

ร้อยละ 90

24.00             

ร้อยละ 90

24.00             

ร้อยละ 90

24.00             

ร้อยละ 90

24.00             

ร้อยละ 90

115.00              

ร้อยละ 90

116.00              

ร้อยละ 90

118.00              

ร้อยละ 90

463.40             

ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 4 3.11 แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

966.12           สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง ร้อยละ 81

688.07         

ร้อยละ 90

260.00           

ร้อยละ 90

259.00           

ร้อยละ 90

259.00           

ร้อยละ 90

258.00           

ร้อยละ 90

1,161.00           

ร้อยละ 95

1,167.00           

ร้อยละ 95

1,174.00           

ร้อยละ 95

5,226.07          

ร้อยละ 95

ยุทธศาสตร์ที่ 4 3.12 แผนงานบูรณาการจดัการปัญหา
ที่ดินท้ากนิ

69.96              ผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริม
พฒันาอาชีพ

91.07          131.38           129.00           129.00           128.00           666.00              621.00              621.00              2,516.45          

ยุทธศาสตร์ที่ 5 3.13 แผนงานบูรณาการการบริหารจดัการ
ขยะและส่ิงแวดล้อม

-                พฒันาระบบบ้าบัดน้า้เสีย
จากปศุสัตวแ์ละลดการเผาใน
พื้นที่เกษตร

-             44.59             50.00             50.00             50.00             250.00              250.00              250.00              944.59             

ยุทธศาสตร์ที่ 5 3.14 แผนงานบูรณาการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานและเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม

8.23              พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนมี
จา้นวน 0.81 ล้านไร่

13.32          

1 ล้านไร่

0.68              

1.25 ล้านไร่

0.67              

1.50 ล้านไร่

0.67              

2 ล้านไร่

0.67              

2.5 ล้านไร่

6.21                 

5 ล้านไร่

6.21                 

7.5 ล้านไร่

6.21                 

10 ล้านไร่

34.64              

10 ล้านไร่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 3.15 แผนงานบูรณาการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้า้

118,041.93     พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเป็น 
31.83 ล้านไร่

35,757.47     

32 ล้านไร่

161,193.53     

32.3 ล้านไร่

110,642.54     

32.6 ล้านไร่

114,372.79     

33 ล้านไร่

114,292.27     

33.58 ล้านไร่

922,082.10        

35.58 ล้านไร่

759,699.01        

38.08 ล้านไร่

1,097,192.68      

43.08 ล้านไร่

3,315,232.38    

43.08 ล้านไร่

ยทุธศาสตร์ที่ 6 (5) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 63,173.74       ข้าราชการ กษ. เป็น Smart 
Officers ร้อยละ 4

25,884.62    

ร้อยละ 5 

27,438.00      

ร้อยละ 7

29,085.00      

ร้อยละ 10

30,830.00      

ร้อยละ 15

32,680.00      

ร้อยละ 20

195,274.00       

ร้อยละ 50

261,320.00       

ร้อยละ 80

349,705.00       

ร้อยละ 100

952,216.62       

ร้อยละ 100

ป ี2570-2574 ป ี2575-2579 รวม 20 ปี

สรปุแผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ระยะ 20 ปี

2. ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

5. ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

6. การใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2557 - 2559
7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

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



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

(1) แผนงานพ้ืนฐาน        102.00         82.00         82.00        88.50         88.50         88.50          88.50        100.00        100.00        100.00

    1.1 แผนงานพ้ืนฐานดา้นความ
มั่นคงและการตา่งประเทศ

       102.00         82.00         82.00        88.50         88.50         88.50          88.50        100.00        100.00        100.00

    1.1.1 แผนงานรองขับเคล่ือนการ
แกไ้ขปญัหาในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

 - โครงการพฒันาพื้นที่นาร้างเพื่อ
ปลูกปาล์มน้้ามัน (34)

ปลูกปาล์ม
ในพื้นที่นาร้าง

        102.00 สร้างรายได้จาก
พื้นที่นาร้าง

พื้นที่นาร้าง
ได้รับการ
ฟื้นฟ ู
8,000 ไร่

          82.00 พื้นที่นาร้าง
ได้รับการ
ฟื้นฟ ู
8,000 ไร่

         82.00 พื้นที่นาร้าง
ได้รับการ
ฟื้นฟ ู
10,000 ไร่

        88.50 พื้นที่นาร้าง
ได้รับการ
ฟื้นฟ ู
10,000 ไร่

         88.50 พื้นที่นาร้าง
ได้รับการ
ฟื้นฟ ู
10,000 ไร่

         88.50 พื้นที่นาร้าง
ได้รับการ
ฟื้นฟ ู
10,000 ไร่

          88.50 พื้นที่เดิม
ได้รับการ
เพิ่มความ
อดุมสมบรูณ์

        100.00 พื้นที่เดิม
ได้รับการ
เพิ่มความ
อดุมสมบรูณ์

        100.00 พื้นที่เดิม
ได้รับการ
เพิ่มความ
อดุมสมบรูณ์

        100.00

(3) แผนงานบรูณาการเชิง
ยทุธศาสตร์

    1,077.79        253.00       253.00      252.00       252.00       251.00        251.00     1,515.00     1,520.00     1,528.00

    3.1 แผนงานบรูณาการการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้

     1,034.07         228.00         228.00       228.00        228.00         227.00         227.00      1,388.00      1,388.00      1,388.00

 - โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1)

สร้างอาชีพ
การเกษตรให้
เกษตรกร

        991.20 เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
25,470 ราย

        228.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
25,470 ราย

        228.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
25,470 ราย

      228.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
25,470 ราย

       228.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
25,470 ราย

        227.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
25,470 ราย

        227.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
127,860 ราย

     1,388.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
122,000 ราย

     1,388.00 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
124,000 ราย

     1,388.00

 - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แกส่หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จงัหวัดชายแดนภาคใต้

สร้างความ
เข้มแข็งให้
สหกรณ์

          42.88 เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ

    3.2 แผนงานบรูณาการจดัการ
ปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการค้า
มนุษย์

43.72           25.00          25.00         24.00          24.00          24.00           24.00         127.00         132.00         140.00

 - โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
(2)

ตรวจจบั
เรือประมง

43.72 มีการตรวจ
เรือประมง144 
คร้ัง

มีการตรวจ
เรือประมง
144 คร้ัง

          25.00 มีการตรวจ
เรือประมง
144 คร้ัง

         25.00 มีการตรวจ
เรือประมง
144 คร้ัง

        24.00 มีการตรวจ
เรือประมง
144 คร้ัง

         24.00 มีการตรวจ
เรือประมง
144 คร้ัง

         24.00 มีการตรวจ
เรือประมง
144 คร้ัง

          24.00 จ้านวนคดี
ต่างด้าวลดลง

        127.00 จ้านวนคดี
ต่างด้าวลดลง

        132.00 จ้านวนคดี
ต่างด้าวลดลง

        140.00

แผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ป ีดา้นความมั่นคง

วิสัยทัศน์รัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564ป ี2560 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่

7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2570-2574 ป ี2575-2579ป ี2565-2569

ยทุธศาสตรท์ี ่3
 การสรา้งความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันไดอ้ยา่ง
ยั่งยนื

ปอ้งกันและแก้ไข
ความไม่สงบใน
ชายแดนภาคใต ้โดย
การพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตรให้
เกษตรกร

4. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที ่12 
เปน็ตน้ไป

3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

หลักการและเหตผุล 
ของแตล่ะ

ยทุธศาสตรช์าต ิ 
(Operation Plan)

แผนยทุธ์
ศาสตร์

เกษตรและ
สหกรณ์ 

ระยะ 20 ปี
 (พ.ศ.
2560-
2579)

1. 
ยทุธศาสต
รด์า้น
ความ
มั่นคง

ระยะเรง่ดว่น

5. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

          (ระบ ุแผนงาน / ผลผลิต / 
โครงการ)              (ใหก้รอก

ประเดน็ยทุธศาสตร ์หรอื แผนงาน 
Function Agenda Area)

ผลงาน งบประมาณ
ประโยชน์ที่

ประชาชนไดร้บั
เปา้ 
หมาย

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ป ี2561

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

ประเดน็
ยทุธศาสต

ร์



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

(1) แผนงาน
พ้ืนฐาน

    64,630.35          -       12,253.35     12,253.35         -       15,534.00       -       15,529.00       -       15,529.00       -       15,529.00         -          68,101.00        -          68,152.00         -          67,932.00          -   

    1.1 แผนงาน
พ้ืนฐานดา้นการ
สรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

    64,630.35          -       12,253.35     12,253.35     15,534.00     15,529.00     15,529.00     15,529.00        68,101.00        68,152.00        67,932.00

    1.1.1 
แผนงานรอง
ส่งเสรมิการวิจยั
และพัฒนา

      4,915.14          -           504.08         504.08       3,493.00       3,493.00       3,493.00       3,493.00        16,013.00        15,666.00        14,422.00

ผลผลิต : 
ผลงานวิจยัด้านพชื
 และ
เทคโนโลยีการเกษต
ร (36)

งานวิจยั
ที่น าไปใช้
ประโยชน์

ได้

4269.23 น า
ผลงานวิจยั

ไปใช้
ประโยชน์

งานวิจยัที่
มีการ

พฒันาต่อ
ยอด ร้อย
ละ 50

223.39 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50

223.39 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50

103 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50

103 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50

103 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50

103 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 60

250 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 70

250 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 80

250

แผน
ยทุธศาสตร์
การวิจยั
และพัฒนา

ผลผลิต : การวิจยั
และพฒันาข้าว (38)

งานวิจยั
ด้านข้าว
น าไปใช้

ประโยชน์
ได้

645.91 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป

ใช้
ประโยชน์

น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป

ใช้
ประโยชน์ 
50 ผลงาน

80.69 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 50 ผลงาน

80.69 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 50 ผลงาน

100 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 50 ผลงาน

100 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 50 ผลงาน

100 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 50 ผลงาน

100 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 60 ผลงาน

500 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 70 ผลงาน

500 น า
ผลงานวิจยั
ด้านข้าวไป
ใช้ประโยชน์
 80 ผลงาน

500

ผลผลิต : ส่งเสริม
การปลูกยางพนัธุ์ดี
และสนับสนุนการ
ศึกษาวิจยัยางพารา
 (38)

งานวิจยั
ด้านยาง
น าไปใช้

ประโยชน์
ได้

น า
ผลงานวิจยั
ด้านยางไป

ใช้
ประโยชน์

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

60

200 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

200.00     7,470 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           3,290    7,470 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           3,290    7,470 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           3,290    7,470 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           3,290     7,470 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

            15,263   75,547 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

            14,916  114,263 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

            13,672   188,146

    1.1.2 
แผนงานรอง
พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาค
เกษตร (38)

    48,279.52          -         9,839.60       9,839.60         -         8,451.00       -         8,446.00       -         8,446.00       -         8,446.00         -          36,449.00        -          36,786.00         -          37,105.00          -   

ผลผลิตอ านวยการ
และบริหารจดัการ
ด้านการเกษตร

จดัการ
ด้าน

การเกษตร
ที่มี

ประสิทธิภ
าพ

       3,765.19 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แก่

เกษตรกร

ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แก่

เกษตรกร
อย่างมี

ประสิทธิภา
พ

553.7 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

553.7 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

600 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

600 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

600 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

600 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3,000 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3,000 ใหบ้ริการ
ด้าน

การเกษตร
แกเ่กษตรกร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3,000

ผลผลิตอ านวยการ
 และบริหาร
จดัการด้านงาน
สภาเกษตรกร
แหง่ชาติ

สนับสนุน
งานของ

สภา
เกษตรกร

มี
ประสิทธิภ

าพ

ใหบ้ริการ
ประชาชน
ในหน้าที่
ของสภา
เกษตรกร

0 407.25 407.25  -  -  -  -  -  -  - 

ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
และพฒันาศักยภาพ

เกษตรกร
ได้รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้
และ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่

      13,063.73 ได้รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้และ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่

เกษตรกรที่
เปน็ smart
 farmer 
ร้อยละ 3

1511.41 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 3

       1,511.41 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 6

           1,855 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 9

           1,855 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 12

           1,855 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 15

           1,855 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 40

              8,931 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 70

              8,931 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 100

              8,931

แผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ป ีดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

วิสัยทัศน์รัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

2.
ยทุธศาสตร์
ดา้นการ
สรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการ
ผลิตภาค
การเกษตรให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยนื

แผน
ยทุธศาสตร์
เกษตร
และ
สหกรณ์ 
ระยะ 20 
ป ี(พ.ศ.
2560-
2579)

ยทุธศาสตรท์ี่
 3 การสรา้ง
ความแข้ม
เข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ไดอ้ยา่งยั่งยนื

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

ผลผลิตการพฒันา
สุขภาพสัตว์

มีการเฝ้า
ระวัง
ปอ้งกนั/
บ าบดั/
เตรียม
รับมือโรค
อบุติัใหม่
ในสัตว์

       6,802.53 รับมือโรค
อบุติัใหม่
ในสัตว์

ร้อยละของ
จ านวน
ฟาร์ม ที่
ผ่านการ
รับรอง

มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

902.49 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

902.49 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

           1,098 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

           1,098 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

           1,098 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

           1,098 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 90

              5,400 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 100

              5,500 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 100

              5,600

ผลผลิตการ
พฒันาการผลิตปศุ
สัตว์

ปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับปรุง
และ
พฒันาพนัธุ์

       2,626.78 มีพนัธุ์
สัตว์ที่ดี

ร้อยละของ
จ านวน
ฟาร์ม ที่
ผ่านการ
รับรอง

มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

560.87 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

560.87 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

800 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

800 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

800 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 85

800 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 90

              3,850 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 100

              3,920 ร้อยละของ
จ านวนฟาร์ม
 ที่ผ่านการ

รับรอง
มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 100

              3,990

ผลผลิตทรัพยากร
ที่ดินและน  าได้รับ
การพฒันา

ทรัพยากร
ดินและ
น  าอดุม
สมบรูณ์
เหมาะสม
แกก่ารผลิต

6426.47 ทรัพยากร
ดินและน  า
อดุม
สมบรูณ์
เหมาะสม
แกก่ารผลิต

จ านวน
พื นที่

เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน
ไร่) 0.16

1906.73 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน
ไร่) 0.16

       1,906.73 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน
ไร่) 0.66

           1,831 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน
ไร่) 1.16

1831 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน
ไร่) 1.16

1831 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 2.5

1831 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 7.5

              9,230 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 10

              9,230 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 10

              9,230

ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
และพฒันา
ศักยภาพด้านการ
พฒันาที่ดิน

ถ่ายทอด
ความรู้
และ
เทคโนโลยี
ให้
เกษตรกร

435.44 ได้รับการ
ถ่ายทอด
ความรู้และ
เทคโนโลยี

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

60

415.09 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

415.09 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

ผลผลิตฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ดิน
ได้รับการปรับปรุง
และพฒันา

ฐานข้อมูล
ดินที่
ทนัสมัย
ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

          862.26 ใช้
ประโยชน์

จาก
ฐานข้อมูล

ดิน

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

60

190.02 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

190.02 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการจดัที่ดิน
และคุ้มครองพื นที่
เกษตรกรรม

จดัที่ดิน
ท ากนิให้
เกษตรกร

       3,149.43 มีที่ดินท า
กนิ

รายได้เงิน
สดสุทธิต่อ

หวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

511.223 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

511.223 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

235 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

230 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

230 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

230 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 

(บาท/คน) x

              1,580 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 

(บาท/คน) x

              1,739 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 
390000

              1,913

ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
พฒันาศักยภาพ 
และสร้างมูลค่าที่
ท ากนิ

บคุลากร
ของ
ส.ป.ก.มี
ความรู้
สามารถ
ปฏบิติังาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ

          659.48 บคุลากร
ของ
ส.ป.ก.มี
ความรู้
สามารถ
ปฏบิติังาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภา
พ

ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 officers 
(ร้อยละ) 4

168.53 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 
(ร้อยละ) 4

168.53 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 
(ร้อยละ) 8

20 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 

(ร้อยละ) 10

20 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 

(ร้อยละ) 16

20 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 

(ร้อยละ) 20

20 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 

(ร้อยละ) 50

78 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 

(ร้อยละ) 80

86 ร้อยละของ
ข้าราชการ
กระทรวง

เกษตรฯ เปน็
 Smart 
officers 

(ร้อยละ) 100

61

ผลผลิตบริหาร
จดัการด้าน
เศรษฐกจิการเกษตร

ผลการ
วิเคราะห์
ภาวะ
เศรษฐกจิ
การเกษตร
/ข้อมูล
สนับสนุน
ด้าน
เศรษฐกจิ
การเกษตร

       1,420.45 น าข้อมูล
ไป

ประกอบกา
รท า

การเกษตร

GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่
ต่ ากว่า 

(ร้อยละต่อ
ป)ี 3

294.42 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

294.42 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

295 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

295 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

295 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

295 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

1500 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

              1,500 GDP ภาค
การเกษตร
เพิ่มขึ นไม่ต่ า
กว่า (ร้อยละ

ต่อปี) 3

              1,500



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

ผลผลิตประชากร
พื นที่สูงได้รับการ
พฒันาตามแนวทาง
โครงการหลวงและ
สามารถก าหนด
ทศิทางการพฒันา
ตนเองเพื่อใหเ้กดิ
การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน

เกษตรกร
พื นที่สูง
ได้รับ
ความรู้
น าไปใช้
ประโยชน์
ในอาชีพ

       1,258.81 น าได้รับ
ความรู้
น าไปใช้
ประโยชน์
ในอาชีพ

รายได้เงิน
สดสุทธิต่อ

หวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

394.12 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

394.12 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

568 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

568 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

568 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

56450

568 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 

(บาท/คน) x

              2,667 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 

(บาท/คน) x

              2,667 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 
390000

              2,667

โครงการรับจ าน า
ผลผลิตทาง
การเกษตร

เกบ็รักษา
สินค้าข้าว

       4,385.37 ได้เงิน
หมุนเวียน

สัดส่วน
งบประมาณ
การวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

(ร้อยละ) 3.5

1099.47 สัดส่วน
งบประมาณ
การวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

(ร้อยละ) 3.5

       1,099.47 สัดส่วน
งบประมาณ
การวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

(ร้อยละ) 3.5

           1,099 สัดส่วน
งบประมาณ
การวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

(ร้อยละ) 3.5

           1,099 สัดส่วน
งบประมาณ
การวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

(ร้อยละ) 3.5

           1,099 สัดส่วน
งบประมาณ
การวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

(ร้อยละ) 3.5

           1,099  -  -  -

การส่งเสริมและ
พฒันาสินค้าเกษตร

สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
แกสิ่นค้า
เกษตร

       3,423.59 สินค้า
เกษตรมี
มูลค่าเพิ่ม

อตัราการ
ขยายตัว
มูลค่า
ส่งออก
สินค้า

เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

924.28 อตัราการ
ขยายตัว
มูลค่า

ส่งออกสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

924.28 อตัราการ
ขยายตัว
มูลค่า

ส่งออกสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

50 อตัราการ
ขยายตัว
มูลค่า

ส่งออกสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

50 อตัราการ
ขยายตัว
มูลค่า

ส่งออกสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

50 อตัราการ
ขยายตัว
มูลค่า

ส่งออกสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

50 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

213 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 3.0

213 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 3.5

213

   1.1.3 แผนงาน
รองส่งเสรมิ
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ(37)

      9,080.10       1,433.02       1,433.02         -         2,468.00       -         2,468.00       -         2,468.00       -         2,468.00         -          10,593.00        -          10,613.00         -          11,275.00          -   

ผลผลิต : เกษตรกร
 เยาวชน และ
ประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านบญัชี

กลุ่มเปา้หม
ายท า

บญัชีได้

           74.22 ท าบญัชีได้ เกษตรกรที่
เปน็ smart
 farmer 
ร้อยละ 3

78.83 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 3

78.83 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 6

76 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 9

76 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 12

76 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 15

76 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 40

354 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 70

372 เกษตรกรที่
เปน็ smart 
farmer ร้อย

ละ 100

397

ผลผลิต : สหกรณ์
และสถาบนั
เกษตรกรได้รับ
การพฒันาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง

สหกรณ์
และกลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
ตรวจสอบ
บญัชีและ
น าผล
วิเคราะห์
ไปใช้
ประโยชน์

       2,163.08 มีการ
รวมตัวกนั
อย่างเข้ม

เข็ง

สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

356.95 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

356.95 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

           1,392 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

           1,392 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

           1,392 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

           1,392 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

              6,239 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 95

              6,241 สถาบนั
เกษตรกรมี

ความ
เข้มแข็งใน

ระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 95

              6,878

ผลผลิต : สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพฒันาสู่
ความเข้มแข็ง

สหกรณ์
และกลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันา
และ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
1,300 แหง่

       6,842.80 มีการ
รวมตัวกนั
อย่างเข้ม

เข็ง

สหกรณ์
และกลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ

พฒันาและ
เสริมสร้าง

ความ
เข้มแข็ง 

1,300 แหง่

997.24 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
1,300 แหง่

997.24 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
2,600 แหง่

           1,000 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
3,900 แหง่

           1,000 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
5,200 แหง่

           1,000 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
6,500 แหง่

           1,000 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
6,500 แหง่

              4,000 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
6,500 แหง่

              4,000 สหกรณ์และ
กลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 
6,500 แหง่

              4,000



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

   1.1.4 แผนงาน
รองส่งเสรมิสินค้า
ดา้นการเกษตร
และอุตสาหกรรม
อาหาร (39)

      2,355.59         476.65         476.65       1,122.00       1,122.00       1,122.00       1,122.00         5,046.00         5,087.00         5,130.00

ผลผลิต : สินค้า
เกษตรมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน

มีการ
ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
สินค้า
เกษตร

       2,034.97 สินค้า
เกษตรมี
คุณภาพ

ได้
มาตรฐาน

จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 

(GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

412 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

412 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           1,049 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           1,049 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           1,049 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           1,049 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 60

              4,656 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 80

              4,656 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 100

              4,656

ผลผลิต : 
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร

มาตรฐาน
ที่ใช้เปน็
แนวทาง
ในการ
ผลิต
ส าหรับ
ประเทศ
ไทย

          210.98 สินค้า
เกษตรมี
คุณภาพ

ได้
มาตรฐาน

จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 

(GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

42.06 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

42.06 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

48 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

48 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

48 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

48 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 60

254 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 80

280 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 100

308

ผลผลิต : 
หน่วยงาน
ตรวจสอบรับรอง
ทั งภาครัฐและ
เอกชนได้รับการ
รับรองจาก มกอช.

ขีดความ 
สามารถ
ของหน่วย
รับรอง
ของไทย
เปน็ไป
ตาม
มาตรฐาน
 สากล

          109.64 สินค้า
เกษตรมี
คุณภาพ

ได้
มาตรฐาน

จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 

(GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

22.59 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

22.59 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

25 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

25 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

25 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

25 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 60

136 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 80

151 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 100

166

(3) แผนงาน
บรูณาการเชิง
ยทุธศาสตร์

      21,994.59           -          1,124.01        6,508.46       24,134.49       24,449.00       24,448.00       24,448.00       583,786.00       582,018.00       580,736.00

พัฒนา
ผู้ประกอบการ
/วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

    3.1 แผนงาน
บรูณาการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม

          184.81 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 25

           37.49 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 25

40 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 25

40 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 25

40 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 30

200 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 35

200 วิสาหกจิ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อย
ละ 40

200

พัฒนาเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ
ชายแดน/
บรเิวณ
ชายฝ่ังทะเล

    3.2 แผนงาน
บรูณาการพัฒนา
พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ
พิเศษ (3)

830.182 0 195.41 195.41 148 228 228 228 691 691 691

 - โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด่านสินค้า
เกษตรชายแดน
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

ด่านสินค้า
เกษตร
ชายแดน
ได้รับการ
เพิ่ม
ศักยภาพ

161.15 ด่านสินค้า
เกษตร
ชายแดนที่
มีศักยภาพ

จ านวน
ส่วน

ราชการใน
สังกดั

กระทรวง
เกษตรฯมี

การ
ปรับปรุง

โครงสร้าง 
15

171.9 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

171.9 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

68 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

68 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

68 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

68 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

446 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

446 จ านวนส่วน
ราชการใน

สังกดั
กระทรวง
เกษตรฯมี

การปรับปรุง
โครงสร้าง 15

446



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

 - โครงการบริหาร
จดัการผลิตผล
ทางการเกษตรใน
เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา
โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็
เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ 5
แหง่

669.032 สินค้า
เกษตรใน
เขตพฒันา
เศรษฐกจิ
พเิศษมี
คุณภาพ

สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา

โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ

พเิศษ 5แหง่

23.51 สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา
โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ 5แหง่

23.51 สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา

โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ

พเิศษ 5แหง่

80 สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา

โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ

พเิศษ 5แหง่

80 สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา

โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ

พเิศษ 5แหง่

80 สหกรณ์
ได้รับการ
พฒันา

โครงสร้าง
พื นฐานที่
จ าเปน็เพื่อ
รองรับเขต
เศรษฐกจิ

พเิศษ 5แหง่

80  -  -  -  -  -  -

 - สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
การตลาดร่วมกนั
ระหว่างสหกรณ์
กบัภาคเอกชน ทั ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

มีระบบ
เครือข่าย
การผลิต

และ
การตลาด

สินค้า
เกษตรขาย
ได้ในราคา
ที่เหมาะสม

0 0 พฒันาและ
เชื่อมโยง
ระบบ การ
ผลิตการ 
ตลาดในเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ

80 พฒันาและ
เชื่อมโยง
ระบบ การ
ผลิตการ 
ตลาดในเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ

80 พฒันาและ
เชื่อมโยง
ระบบ การ
ผลิตการ 
ตลาดในเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ

80 พฒันาและ
เชื่อมโยง
ระบบ การ
ผลิตการ 
ตลาดในเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ

245 พฒันาและ
เชื่อมโยง
ระบบ การ
ผลิตการ 
ตลาดในเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ

245 พฒันาและ
เชื่อมโยง
ระบบ การ
ผลิตการ 
ตลาดในเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ

245

พัฒนา
โครงสรา้ง
พ้ืนฐานดา้น
การขนส่ง

    3.3 แผนงาน
บรูณาการ
โครงสรา้งพ้ืนฐาน
และระบบโลจิ
สตกิส์  (4)

20 0 3.59 3.59 2 20 20 20 100 100 100

 - โครงการพฒันา
ระบบเชื่อมโยงค า
ขอกลางและระบบ
สนับสนุน
ใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่าน
อนิเตอร์เน็ตของ
กรมประมง เพื่อ
รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์ ณ 
จดุเดียว

มีระบบ
เชื่อมโยง
ข้อมูล

อเิล็กทรอนิ
กส์

20 ใหบ้ริการ
ได้อย่าง
รวดเร็ว

0 0 ใหบ้ริการได้
อย่างรวดเร็ว

10 ใหบ้ริการได้
อย่างรวดเร็ว

10 ใหบ้ริการได้
อย่างรวดเร็ว

10 ใหบ้ริการได้
อย่างรวดเร็ว

50 ใหบ้ริการได้
อย่างรวดเร็ว

50 ใหบ้ริการได้
อย่างรวดเร็ว

50

 - โครงการพฒันา
ระบบโลจสิติกส์

มีระบบโล
จสิติกส์
สินค้า
เกษตร

เคล่ือนย้าย
สินค้าได้

รวดเร็วขึ น

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

12

3.59 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 12

3.59 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 24

2 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 36

10 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 48

10 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

10 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

50  - เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

50  - เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

50  -

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

    3.4 แผนงาน
บรูณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดจิทิลั (5)

งบรวม 332.97 0 105.29 105.29 494 494 493 493             1,996             1,996             1,996

 - โครงการพฒันา
ฐานข้อมูลเกษตกร
กลาง ระยะที่ 2

ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

8 ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

8 ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

7 ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

7 ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

50 ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

50 ภาครัฐมี
ฐานข้อมูล
เกษตรกร
ขนาดใหญ่
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จดัการได้

50



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

 - โครงการพฒันา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศอจัฉริยะ
 ส าหรับใช้ในการ
ตัดสินใจ

ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

394 ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

394 ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

394 ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

394 ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

              1,575 ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

              1,575 ได้ข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
การวางแผน

              1,575

 - โครงการจดัท า
ระบบข้อมูลด้าน
การบริหารจดัการ
สหกรณ์ (ระยะที่ 1)

มีระบบ
ทะเบยีน
สมาชิก
สหกรณ์

19 มีระบบเครือ
 ข่ายส่ือสาร
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

19 มีระบบเครือ
 ข่ายส่ือสาร
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

19 มีระบบเครือ
 ข่ายส่ือสาร
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

19 มีระบบเครือ
 ข่ายส่ือสาร
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

77 มีระบบเครือ
 ข่ายส่ือสาร
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

77 มีระบบเครือ
 ข่ายส่ือสาร
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

77

 - โครงการ
ปรับปรุงทะเบยีน
เกษตรกร

มี
ฐานข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกร

105.29 แหล่งรวม
ข้อมูล

เกษตรกร
เพื่อ

ใหบ้ริการ
ได้สะดวก
รวดเร็ว

ข้อมูล
ทะเบยีน

เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

105.29 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

105.29 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

73 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

73 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

73 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

73 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

294 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

294 ข้อมูล
ทะเบยีน
เกษตรกรที่
ครบถ้วน
ครบคลุม

294

การวิจยัและ
พัฒนา

    3.5 แผนงาน
บรูณาการส่งเสรมิ
การวิจยัและ
พัฒนา (6)

1115.37 0 815.69 815.69 1347 1497 1497 1497 8117 6646 6556

 - การวิจยัด้านพชื ผลงานวิจยั
ด้านพชื
น าไปใช้
ประโยชน์
ได้

555.79 ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
มีคุณภาพ
ตามความ
ต้องการ
ยิ่งขึ น

งานวิจยัที่
มีการ

พฒันาต่อ
ยอด ร้อย
ละ 10

507.94 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 10

507.94 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 20

800 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 30

800 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 40

800 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50

800 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 60

              5,317 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 70

              3,801 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 80

              3,664

 - การวิจยัด้าน
ประมง

ผลงานวิจยั
ด้าน
ประมง
น าไปใช้
ประโยชน์
ได้

101.76 ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
มีคุณภาพ
ตามความ
ต้องการ
ยิ่งขึ น

ด าเนินการ
วิจยั 25 

เร่ือง

32.91 ด าเนินการ
วิจยั 25 เร่ือง

32.91 ด าเนินการ
วิจยั 25 เร่ือง

183 ด าเนินการ
วิจยั 25 เร่ือง

183 ด าเนินการ
วิจยั 25 เร่ือง

183 ด าเนินการ
วิจยั 25 เร่ือง

183 ผลงานวิจยั
และ
เทคโนโลยีมี
การน าไปใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ น ร้อย
ละ 5 ต่อปี

449 ผลงานวิจยั
และ
เทคโนโลยีมี
การน าไปใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ น ร้อย
ละ 5 ต่อปี

459 ผลงานวิจยั
และ
เทคโนโลยีมี
การน าไปใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ น ร้อย
ละ 5 ต่อปี

470

 - การวิจยัด้านปศุ
สัตว์

ผลงานวิจยั
ด้านปศุ
สัตว์
น าไปใช้
ประโยชน์
ได้

99.78 ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
มีคุณภาพ
ตามความ
ต้องการ
ยิ่งขึ น

ท าการวิจยั
 82 

โครงการ

40.28 ท าการวิจยั 
82 โครงการ

40.28 ท าการวิจยั 
82 โครงการ

84 ท าการวิจยั 
82 โครงการ

84 ท าการวิจยั 
82 โครงการ

84 ท าการวิจยั 
82 โครงการ

84 ท าการวิจยั 
420 โครงการ

413 ท าการวิจยั 
442 โครงการ

433 ท าการวิจยั 
463 โครงการ

454

 - การวิจยัด้านดิน
และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลงานวิจยั
ด้านพชื
น าไปใช้
ประโยชน์
ได้

83.65 ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
มีคุณภาพ
ตามความ
ต้องการ
ยิ่งขึ น

งานวิจยัที่
มีการ

พฒันาต่อ
ยอด ร้อย

ละ 50 ต่อปี

43.3 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

43.3 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

50 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

50 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

50 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

250 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

250 งานวิจยัที่มี
การพฒันา

ต่อยอด ร้อย
ละ 50 ต่อปี

250

 - การวิจยัพื นที่สูง ผลงานวิจยั
ในพื นที่
สูง
น าไปใช้
ประโยชน์
ได้

179 ผลผลิต
ทาง
การเกษตร
มีคุณภาพ
ตามความ
ต้องการ
ยิ่งขึ น

ท าการวิจยั
 15 

โครงการ

77 ท าการวิจยั 
15 โครงการ

77 ท าการวิจยั 
15 โครงการ

77 ท าการวิจยั 
15 โครงการ

77 ท าการวิจยั 
15 โครงการ

77 ท าการวิจยั 
15 โครงการ

77 ท าการวิจยั 
79 โครงการ

400 ท าการวิจยั 
85 โครงการ

410 ท าการวิจยั 
94 โครงการ

420



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

 - การวิจยัด้าน
สหกรณ์

สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 0.7

10 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 0.7

10 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 1.4

10 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 2.1

10 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 2.8

10 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 3.5

10 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี
ร้อยละ 4

50 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี

ร้อยละ 4.5

50 สัดส่วน
งบประมาณ
งานวิจยัต่อ
งบประมาณ
ประจ าป ี
ร้อยละ 5

50

 - โครงการศูนย์
ต้นแบบการผลิตปุ๋ย

มีศูนย์
ต้นแบบ
การผลิต

ปุ๋ย

47.37 ได้ใช้ปุ๋ยที่
มีคุณภาพ

ใช้

เกษตกร 15
 แหง่ๆ ละ 
180 รายมี
ความรู้ใน

การผลิตปุ๋ย

24.65 เกษตกร 15 
แหง่ๆ ละ 
180 รายมี
ความรู้ใน
การผลิตปุ๋ย

24.65 เกษตกร 15 
แหง่ๆ ละ 
180 รายมี
ความรู้ใน

การผลิตปุ๋ย

28 เกษตกร 15 
แหง่ๆ ละ 
180 รายมี
ความรู้ใน

การผลิตปุ๋ย

28 เกษตกร 15 
แหง่ๆ ละ 
180 รายมี
ความรู้ใน
การผลิตปุ๋ย

28 เกษตกร 15 
แหง่ๆ ละ 
180 รายมี
ความรู้ใน
การผลิตปุ๋ย

28

 - โครงการ
ขับเคล่ือน
ผลงานวิจยัสู่การ
ใช้ประโยชน์

น า
ผลงานวิจยั

สู่การใช้
ประโยชน์

48.02 ได้ใช้
ประโยชน์

จาก
ผลงานวิจยั

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

60

51.61 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

51.61 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

137 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

137 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

137 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

137 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

608 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

613 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

618

 - วิจยัและพฒันา
เทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรและ
นวัตกรรม
การเกษตรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

 - 0  -  - 10 เคร่ือง 100 10 เคร่ือง 100 10 เคร่ือง 100 ปลีะ 10 
เคร่ือง

500 ปลีะ 10 
เคร่ือง

500 ปลีะ 10 
เคร่ือง

500

ผลผลิต: งาน
ปรับปรุงพนัธุ์และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ36

สัตว์น  า
ได้รับการ
อนุรักษ์ 
100 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 2
 สายพนัธุ์

28 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
100 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 2 
สายพนัธุ์

28 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
100 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 2 
สายพนัธุ์

28 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
100 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 2 
สายพนัธุ์

28 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
100 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 2 
สายพนัธุ์

28 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
100 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 2 
สายพนัธุ์

28 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
500 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 5 
สายพนัธุ์

130 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
500 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 5 
สายพนัธุ์

130 สัตว์น  าได้รับ
การอนุรักษ์ 
500 สาย

พนัธุ์ 
ปรับปรุง 5 
สายพนัธุ์

130

    3.6 แผนงาน
บรูณาการสรา้ง
รายไดจ้ากการ
ทอ่งเทีย่วและ
บรกิาร (7)

0 0 0 4.03 4.03 4 9 9 9 45 45 45

 - โครงการ
ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้านหม่อน
ไหม

เกดิแหล่ง
ทอ่งเที่ยว
เชิงเกษตร
ด้านหม่อน
ไหม 4 แหง่

4.03 เกดิแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหม 4

 แหง่

4.03 เกดิแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหม 4

 แหง่

4 เกดิแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหม 4

 แหง่

4 เกดิแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหม 4

 แหง่

4 เกดิแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหม 3

 แหง่

4 พฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหมให้
เปน็ที่สนใจ

20 พฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหมให้
เปน็ที่สนใจ

20 พฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรด้าน
หม่อนไหมให้
เปน็ที่สนใจ

20

 - ส่งเสริมและ
พฒันาการ
ทอ่งเที่ยววิถี
เกษตรอื่นๆ

0 0 แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรอื่นๆ 
เพิ่มขึ น 5 
แหง่

5 แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรอื่นๆ 
เพิ่มขึ น 5 
แหง่

5 แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรอื่นๆ 
เพิ่มขึ น 5 
แหง่

5 แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรอื่นๆ 
เพิ่มขึ น 25 
แหง่

25 แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรอื่นๆ 
เพิ่มขึ น 25 
แหง่

25 แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรอื่นๆ 
เพิ่มขึ น 25 
แหง่

25

 - การทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรของ
องค์การส่งเสริม
กจิการโคนมแหง่
ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)

มีคนเข้า
ชมฟาร์ม 

73,000 ราย

0 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
73,000 ราย

30 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
100,000 ราย

40 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
100,000 ราย

40 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
100,000 ราย

40 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
100,000 ราย

40 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
500,000 ราย

200 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
500,000 ราย

200 มีคนเข้าชม
ฟาร์ม 
500,000 ราย

200

พัฒนาการ
ผลิตภาค
การเกษตรให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยนื

   3.7 แผนงาน
บรูณาการการ
พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร

    19,511.26          -         5,366.05        60     22,078.00       60     22,137.00       60     22,137.00       60     22,137.00         -        572,522.00        -        572,224.00         -        571,030.00          -   
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2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

(1) ผลผลิตต่อ
หน่วยสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ นร้อยละ 3

  - โครงการพฒันา
เปน็ศูนย์กลางการ
ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชื
รองรับประชาคม
อาเซียน (24)

มีเมล็ด
พนัธุ์ที่มี
คุณภาพ
ใช้ใน

ประเทศ
และขาย

ในอาเซียน

332.63 ได้ใช้เมล็ด
พนัธุ์ที่ดี

ผลิตเมล็ด
พนัธุ์

คุณภาพดี
เพยีงพอ

77.71 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์
คุณภาพดี
เพยีงพอ

           77.71 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์

คุณภาพดี
เพยีงพอ

           1,464 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์

คุณภาพดี
เพยีงพอ

           1,464 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์

คุณภาพดี
เพยีงพอ

           1,464 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์
คุณภาพดี
เพยีงพอ

           1,464 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์
คุณภาพดี
เพยีงพอ

              7,935 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์
คุณภาพดี
เพยีงพอ

              7,935 ผลิตเมล็ด
พนัธุ์
คุณภาพดี
เพยีงพอ

              7,935

  - โครงการการ
ขยายศักยภาพการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว 
(19)

มีพนัธุ์
ข้าวที่ดี

เหมาะสม
กบัภมูิภาค

          118.87 ได้ใช้เมล็ด
พนัธุ์ข้าวที่

ดีและ
เหมาะสม
กบัพื นที่

ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 

รายได้ดีขึ น

256.19 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 
รายได้ดีขึ น

          256.19 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 

รายได้ดีขึ น

129 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 
รายได้ดีขึ น

129 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 
รายได้ดีขึ น

129 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 

รายได้ดีขึ น

129 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 
รายได้ดีขึ น

              1,774 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 
รายได้ดีขึ น

              1,774 ชาวนามี
ผลผลิต
เพิ่มขึ น 
รายได้ดีขึ น

              1,774

  - โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพนัธุ์ดีผ่าน
สถาบนัเกษตรกร

สถาบนั
เกษตรผลิต
เมล็ดพนัธ์ดี 
50 แหง่

50 สถาบนั
เกษตรผลิต
เมล็ดพนัธ์ดี 
50 แหง่

50 สถาบนั
เกษตรผลิต
เมล็ดพนัธ์ดี 
50 แหง่

50 สถาบนั
เกษตรผลิต
เมล็ดพนัธ์ดี 
250 แหง่

250 สถาบนั
เกษตรผลิต
เมล็ดพนัธ์ดี 
250 แหง่

250 สถาบนั
เกษตรผลิต
เมล็ดพนัธ์ดี 
250 แหง่

250

  - โครงการ
ส่งเสริมการใช้
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร (26)

ส่งเสริมให้
เกษตรกร

ใช้
เคร่ืองจกัร

กล

           47.33 มี
เคร่ืองจกัรก

ลใช้
ทดแทน
แรงงาน

เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

60

11.26 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           11.26 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

200 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

200 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

200 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

200 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

1810 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

1810 เกษตรกร 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

1810

 - โครงการพฒันา
คุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน 
(31)

สินค้า
เกษตรได้
มาตรฐาน

       9,962.82 สินค้า
เกษตรได้
มาตรฐาน

จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 

(GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

1604.02 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

       1,604.02 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           3,444 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           3,444 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           3,444 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           3,444 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 60

            20,374 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 80

            20,374 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 100

            20,374

 - โครงการแกไ้ข
ปญัหาการประมง 
IUU ด าเนินการ
เพื่อรองรับ
กฎระเบยีบของ
ประเทศคู่ค้า (33)

ปญัหา IUU
 ได้รับการ

แกไ้ข

267.41 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

          267.41 ปญัหา IUU 
ได้รับการ

แกไ้ข

395 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

395 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

395 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

395 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

              1,846 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

              1,846 ปญัหา IUU 
ได้รับการ
แกไ้ข

              1,846

  - โครงการ
ควบคุมและตาม
สอบสินค้าเกษตร
และอาหาร (32)

สินค้า
เกษตร
และ

อาหารได้
มาตรฐาน

8.83 สินค้า
เกษตร
และ

อาหารได้
มาตรฐาน

จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 

(GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

17.89 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

           17.89 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

20 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

19 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

19 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 40

19 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 60

500 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 80

500 จ านวน
โรงงาน/
สถาน

ประกอบการ
 (GMP/อื่นๆ)
 ร้อยละ 100

500

ผลผลิตพนัธุ์พชื
และปจัจยัการผลิต 
(38)

มีพนัธุ์พชื
และ

ปจัจยัการ
ผลิต

เพยีงพอ

       1,134.41 มีพนัธุ์พชื
และปจัจยั
การผลิต
เพยีงพอ

มีปัจจัยการ

ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

271.24 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

          271.24 มีปัจจัยการ

ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

511 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

511 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

511 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

511 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

              2,513 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

              2,513 มีปจัจยัการ
ผลิตที่ดีและ

เพยีงพอ

              2,513

 450.27 0 445.36           445.36

ผลผลิตการผลิต
สินค้าหม่อนไหม
ได้รับการส่งเสริม
และพฒันา (38)

พฒันา
สินค้า

หม่อนไหม

       1,193.20 สินค้า
หม่อนไหม
มีคุณภาพ

มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

293 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

          293.00 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

30 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

30 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

30 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

30 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

160 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

165 มีระบบ
ฐานข้อมูล
หม่อนไหน
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้

170
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2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

 - ส่งเสริมการปลูก
ยางพนัธุ์ดีและไม้
ยืนต้นที่มี
ความส าคัญทาง
เศรษฐกจิ (38)

มียาง
พนัธุ์ดี

955.47 มีพนัธุ์ยาง
ที่ดีปลูก

พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

200 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

          200.00 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

           3,250 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

           3,250 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

           3,250 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

           3,250 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

            15,264 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

            14,916 พื นที่สวน
ยางได้รับ
การดูแล

            13,671

(3) มูลค่าการ
ส่งออกสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ น
ร้อยละ 3

  - โครงการตลาด
เกษตรกร (21)

จดัแหล่ง
จ าหน่าย
สินค้าให้
เกษตรกร

66.6 มีแหล่ง
จ าหน่าย
สินค้า

มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่

ตลาด
เกษตรกร

25.78 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

           25.78 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่

ตลาด
เกษตรกร

27 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

27 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

27 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

27 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

334 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

334 มีสินค้า
เกษตรที่มี
คุณภาพมา
จ าหน่ายที่
ตลาด
เกษตรกร

334

  - โครงการตลาด
สินค้าเกษตร
คุณภาพดิจทิลั (5)

อัตราการ

ขยายตัว

มูลค่าส่งออก

สินค้าเกษตร

และ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

0 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

60 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

60 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

60 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

60 อัตราการ

ขยายตัวมูลค่า

ส่งออกสินค้า

เกษตรและ

ผลิตภณัฑ์ 

(ร้อยละ) 2.5

  - โครงการตลาด
สินค้าเกษตร
คุณภาพ อ.ต.ก. 
(Mini อ.ต.ก.)

จดัแหล่ง
จ าหน่าย
สินค้า
เกษตร
คุณภาพ

       2,038.33 มีแหล่ง
จ าหน่าย
สินค้า
เกษตร
คุณภาพ

จดัตั งตลาด
 mini อตก.
 20 แหง่ 

ต่อปี

จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

           10.00 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

54 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

54 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

54 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

54 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

100 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

100 จดัตั งตลาด
 mini อตก. 
20 แหง่ ต่อปี

100

  - โครงการจดั
ตลาดสินค้าเกษตร
ในระดับพื นที่ของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500 จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500 จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500 จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500 จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500 จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500 จดัตลาด
กลางสินค้า

เกษตร 
เพิ่มขึ น 4 

แหง่

500

  - โครงการสร้าง
ความสามารถการ
แข่งขันตลาดสินค้า
เกษตรใน
ต่างประเทศ

เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 2 ตลาด

10 เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 2 ตลาด

10 เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 2 ตลาด

10 เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 2 ตลาด

10 เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 10 ตลาด

50 เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 10 ตลาด

50 เจรจาเพื่อเปิด

ตลาดสินค้า

เกษตร เพิ่มขึ น

 10 ตลาด

50

 - โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงาน
ภาครัฐ (18)

รายได้เงินสด

สุทธิต่อหัว

เกษตรกร 

(บาท/คน) 

11892

49.28 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

11892

           49.28 รายได้เงินสด

สุทธิต่อหัว

เกษตรกร 

(บาท/คน) 

11892

27 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

11892

27 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

11892

27 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 

11892

27 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 

(บาท/คน) x

135 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 

(บาท/คน) x

140 รายได้เงิน
สดสุทธิต่อหวั
เกษตรกร 
(บาท/คน) 
390000

145

  - โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (12)

ระบบ
การเกษตร
แบบแปลง

ใหญ่

473.46 ลดต้นทนุ
เพิ่ม

ผลผลิต
ทาง

การเกษตร

จ านวนแปลง

ใหญ ่1,400 

แปลง

516.74 จ านวนแปลง
ใหญ่ 1,400 

แปลง

          516.74 จ านวนแปลง

ใหญ ่1,400 

แปลง

           8,717 จ านวนแปลง
ใหญ่ 4,200 

แปลง

           8,717 จ านวนแปลง
ใหญ่ 5,600 

แปลง

           8,717 จ านวนแปลง
ใหญ่ 7,000 

แปลง

           8,717 จ านวนแปลง
ใหญ่ 9,000 

แปลง

            45,387 จ านวนแปลง
ใหญ่ 12,000

 แปลง

            45,387 จ านวนแปลง
ใหญ่ 14,500

 แปลง

            45,387

  - โครงการ
บริหารจดัการเขต
เกษตรเศรษฐกจิ
ส าหรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ (14)

มีการ
บริหาร
จดัการ
สินค้า

เกษตรใน
เขตฯ

          449.84 การ
บริหาร
จดัการ
สินค้า

เกษตรใน
เขตฯมี

ประสิทธิภา
พ

จ านวน
พื นที่มีการ
ปรับเปล่ียน

ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 0.3

173.81 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 0.3

          173.81 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 0.6

108 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 0.9

108 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 1.2

108 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 1.5

108 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 3.0

500 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 4.5

500 จ านวนพื นที่
มีการ
ปรับเปล่ียน
ตาม 
agri-map 
(ล้านไร่) 6.0

500

  - โครงการ
ส่งเสริมเกษตรกร
เชิงรุก (Zoning by
 Agri map) ด้าน
การประมง

แผนที่

สนับสนุน

การก าหนด

เขตพื นที่

เกษตรเศรฐษ

กิจ 77 จังหวัด

46 แผนที่
สนับสนุน

การก าหนด
เขตพื นที่
เกษตร

เศรฐษกจิ 77
 จงัหวัด

           46.00 แผนที่

สนับสนุนการ

ก าหนดเขต

พื นที่เกษตร

เศรฐษกิจ 77 

จังหวัด

46 ปรับเปล่ียน
พื นที่การ
ผลิตที่ไม่
เหมาะสม 50
 ราย

46 ปรับเปล่ียน
พื นที่การ
ผลิตที่ไม่
เหมาะสม 50
 ราย

46 ปรับเปล่ียน
พื นที่การ
ผลิตที่ไม่
เหมาะสม 50
 ราย

46 ปรับเปล่ียน
พื นที่การ
ผลิตที่ไม่
เหมาะสม 
500 ราย

1243 ปรับเปล่ียน
พื นที่การ
ผลิตที่ไม่
เหมาะสม 
500 ราย

1253 ปรับเปล่ียน
พื นที่การ
ผลิตที่ไม่
เหมาะสม 
500 ราย

1264



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

  - โครงการ 
บริหารจดัการพื นที่
เกษตรกรรม 
(Zoning by 
Agri-Map) ด้าน
หม่อนไหม

มีการบริหาร

จัดการพื นที่ที่

เหมาะสมตาม

 Agri-Map 

200 ไร่

2.09 มีการบริหาร
จดัการพื นที่
ที่เหมาะสม

ตาม 
Agri-Map 

200 ไร่

             2.09 มีการบริหาร

จัดการพื นที่ที่

เหมาะสมตาม 

Agri-Map 200

 ไร่

5 มีการบริหาร
จดัการพื นที่
ที่เหมาะสม

ตาม 
Agri-Map 

200 ไร่

5 มีการบริหาร
จดัการพื นที่
ที่เหมาะสม

ตาม 
Agri-Map 

200 ไร่

5 มีการบริหาร
จดัการพื นที่
ที่เหมาะสม

ตาม 
Agri-Map 

200 ไร่

5 100 100 100

  - โครงการ
ปรับเปล่ียนการ
ผลิตในพื นที่ไม่
เหมาะสม

เกษตรกรใน

พื นที่

เหมาะสม

26,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.

การผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชื

มาเลี ยงสัตว์ 

8,000 ราย

124 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

26,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

8,000 ราย

          124.00 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

26,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

8,000 ราย

124 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

26,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

8,000 ราย

124 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

26,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

8,000 ราย

124 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

26,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

8,000 ราย

124 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

150,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

50,000 ราย

1795 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

150,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

50,000 ราย

1815 เกษตรกรใน

พื นที่เหมาะสม

150,000 ราย

เพิ่ม ปสภ.การ

ผลิต /มี

เกษตรกร

ปรับเปล่ียน

จากปลูกพชืมา

เลี ยงสัตว์ 

50,000 ราย

1835

  - โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
(13)

มี ศพก .
882ศูนย์ 

ในทกุ
อ าเภอทั่ว
ประเทศ

249.87 มีแหล่ง
เรียนรู้
ด้าน

การเกษตร

เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

60

439.49 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

          439.49 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           2,004 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           2,004 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           2,004 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 60

           2,004 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80

            54,455 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

            54,455 เกษตรกรที่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
สามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 

100

            54,455

  - โครงการพฒันา
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง Smart
 Farmer

พฒันา
เกษตรกร
ใหเ้ปน็ 
Smart 
Farmers

          788.66 เกษตรกร
เปน็ 

Smart 
Farmer 
เพิ่มขึ น

เกษตรกร
เปน็ Smart
 Farmer 
เพิ่มขึ น 
ร้อยละ 2

เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 2

เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 4

เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 6

10 เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 10

10 เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 15

10 เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 40

50 เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 70

50 เกษตรกร
เปน็ Smart 

Farmer 
เพิ่มขึ น ร้อย

ละ 100

50

  - โครงการปรับ
โครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร (22)

การผลิต
สินค้า

เกษตรมี
คุณภาพ

128.5 มี
โครงสร้าง
การผลิต
สินค้า

เกษตรที่มี
คุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์

ได้รับการปรับ

โครงสร้าง 1 

ชนิด

8.5 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 1
 ชนิด

             8.50 สินค้าปศุสัตว์

ได้รับการปรับ

โครงสร้าง 1 

ชนิด

60 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 2
 ชนิด

60 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 2
 ชนิด

60 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 1
 ชนิด

60 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 
10 ชนิด

10,450 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 
10 ชนิด

10,460 สินค้าปศุสัตว์
ได้รับการ
ปรับ
โครงสร้าง 
10 ชนิด

10,470

  - โครงการ
ธนาคารสินค้า
เกษตร (16)

มีการ

ด าเนินการ

ธนาคารสินค้า

เกษตรอยา่ง

เต็มรูปแบบ

39.13 มีการ
ด าเนินการ
ธนาคาร
สินค้าเกษตร
อย่างเต็ม
รูปแบบ

           39.13 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

102 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

102 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

102 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

102 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

           400,649 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

           400,649 มีธนาคาร
ปุ๋ยอนิทรีย/์

ธนาคาร
เมล็ดพนัธุ์/
ธนาคารโค 
กระบอื/

ธนาคารสัตว์
น  า

           400,649

 - โครงการพฒันา
ความเข้มแข็ง
สหกรณ์ (23)

สหกรณ์
เข้มแข็ง

          234.66 มีการ
รวมกลุ่มที่
เข้มแข็ง

สหกรณ์
และกลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 85

135.93 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 85

          135.93 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 85

240 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 85

240 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 85

240 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 85

240 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

              1,295 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 90

              1,295 สหกรณ์และ
กลุ่ม

เกษตรกรมี
ความ

เข้มแข็งใน
ระดับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 95

              1,295

 - โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎใีหม่ 
(17)

0

 - โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฏใีหม่
และเกษตรกรรม
ยั่งยืน

ส่งเสริม
เกษตร
ทฤษฏี

ใหม่และ
เกษตรกรร

มยั่งยืน

39.85 ประกอบ
อาชีพ

เกษตรกรร
มได้อย่าง

ยั่งยืน

32.25 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี
ใหม่ 70,000

 ราย

           32.25 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี
ใหม่ 70,000

 ราย

200 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี
ใหม่ 70,000

 ราย

200 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี
ใหม่ 70,000

 ราย

200 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี
ใหม่ 70,000

 ราย

200 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี

ใหม่ 
350,000 ราย

1000 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี

ใหม่ 
350,000 ราย

1000 ส่งเสริม
เกษตรทฤษฏี

ใหม่ 
350,000 ราย

1000



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์าร
จดัสรร

งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
 (ระบ ุแผนงาน /

 ผลผลิต / 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ ประโยชน์
ที่

ประชาชน
ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2562

หลักการและ
เหตผุล ของ

แตล่ะ
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ 

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

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

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

 - โครงการ
ส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตร
ใหเ้กดิความยั่งยืน 
(27)

พฒันาการ
เกษตรให้
เกดิความ

ยั่งยืน

107.5 ประกอบ
อาชีพ

เกษตรกรร
มได้อย่าง

ยั่งยืน

จ านวนพื นที่

เกษตรกรรม

ยัง่ยนื (ล้าน

ไร่) 0.5

165.5 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

          165.50 จ านวนพื นที่

เกษตรกรรม

ยัง่ยนื (ล้านไร่)

 0.5

200 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

200 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

200 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

200 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

              1,000 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

              1,000 จ านวนพื นที่
เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ล้าน

ไร่) 0.5

              1,000

  - โครงการเกษตร
อนิทรีย์ (15)

ส่งเสริม
การท า
เกษตร
อนิทรีย์

          730.17 ผลิตสินค้า
เกษตร
อนิทรีย์

พื นที่
เกษตร
อนิทรีย์
เพิ่มขึ น

ร้อยละ 20
 ต่อปี

163.73 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

          163.73 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

200 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

200 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

200 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

200 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

1000 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

1000 พื นที่เกษตร
อนิทรีย์

เพิ่มขึ นร้อย
ละ 20 ต่อปี

1000

  - โครงการเกษตร
ผสมผสาน (27)

มีพื นที่เกษตร

ผสมผสาน

เพิ่มขึ น

500,000 ไร่

1 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ น
500,000 ไร่

             1.00 มีพื นที่เกษตร

ผสมผสาน

เพิ่มขึ น

500,000 ไร่

1 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ น 
500,000 ไร่

1 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ น 
500,000 ไร่

1 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ น 
500,000 ไร่

1 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ นปลีะ 
40,000 ไร่

3 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ นปลีะ 
40,000 ไร่

3 มีพื นที่
เกษตร
ผสมผสาน
เพิ่มขึ นปลีะ 
40,000 ไร่

3

  - โครงการ
ขับเคล่ือนแผน
แม่บทสมุนไพรใน
เขตปฏรูิปที่ดิน

0 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

10 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

10 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

10 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

10 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

50 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

50 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
สมุนไพร

50

   3.8 แผนงาน
ยทุธศาสตร์
ส่งเสรมิ
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

18.4 18.4 24 24 24 24 115 116 118

  - โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เศรษฐกจิการเงิน
พื นฐานแกส่มาชิก
สหกรณ์ (30)

- สมาชิก
ได้รับ
ความรู้
ขั นตอน
การท า
ธุรกรรม

ทาง
การเงินกบั
สหกรณ์ 

21,000 ราย

8.9 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 
21,000 ราย

8.9 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 
21,000 ราย

18 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 
21,000 ราย

18 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 
21,000 ราย

18 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 
21,000 ราย

18 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 

150,000 ราย

82 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 

150,000 ราย

82 สมาชิกได้รับ
ความรู้

ขั นตอนการ
ท าธุรกรรม
ทางการเงิน
กบัสหกรณ์ 

150,000 ราย

82

 - โครงการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อ
การท าธุรกรรม
ทางการเงินของ
สมาชิกสหกรณ์ (29)

- สหกรณ์มี
ความ

โปร่งใส 
สมาชิก
ทราบ

ความมีอยู่
จริงของหุ้น
 400,000 

ราย

9.5 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 400,000

 ราย

9.5 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 400,000

 ราย

6 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 400,000

 ราย

6 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 400,000

 ราย

6 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 400,000

 ราย

6 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 250,000

 ราย

33 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 250,000

 ราย

34 สหกรณ์มี
ความโปร่งใส

 สมาชิก
ทราบความ
มีอยู่จริงของ
หุ้น 250,000

 ราย

36



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

(2) แผนงานยทุธศาสตร์    1,734.14            -        615.88      437.93      265.00      265.00      265.00      264.00    1,299.00    1,302.00    1,306.00

     2.1 แผนยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการ
ด าเนินงานตามแนวทางหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

   1,734.14            -        615.88      437.93      265.00      265.00      265.00      264.00    1,299.00    1,302.00    1,306.00

  - โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง (25) ส่งเสริมหลัก
เศรษฐกจิ
พอเพยีงให้
เกษตรกร

      550.28 ท า
การเกษตร
ตามหลัก
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

เกษตรกร
ในพื้นที่
โครงการ
หลวง
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
1,600 ราย

154 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 1,600
 ราย

154 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 1,600
 ราย

154 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 1,600
 ราย

154 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 1,600
 ราย

154 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 1,600
 ราย

154 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 
10,000 ราย

767 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 
10,000 ราย

767 เกษตรกรใน
พื้นที่
โครงการ
หลวงได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 
10,000 ราย

767

  - โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ (38) ส่งเสริมหลัก
เศรษฐกจิ
พอเพยีงให้
เกษตรกร

        17.98 ท า
การเกษตร
ตามหลัก
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

เกษตรกร
ได้รับ
บริการ
คลินิก
เกษตร
เคล่ือนที่ 
27,200 
ราย

97.93 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
27,200 ราย

97.93 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
27,200 ราย

6 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
27,200 ราย

6 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
27,200 ราย

6 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
27,200 ราย

5 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
120,000 ราย

32 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
120,000 ราย

35 เกษตรกร
ได้รับบริการ
คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ 
120,000 ราย

39

 - ผลผลิตเกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพฒันายกระดับ
สามารถพฒันาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงอย่างยั่งยืน (38)

เกษตรกร
และ

ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

585.0608 พฒันาตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไป
ได้รับ
ความรู้
ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 
ปลีะ
400,000 
คน

181 เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

181 เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

100  - เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

100  - เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

100  - เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

100  - เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

500  - เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

500  - เกษตรกร
และ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง ปี
ละ400,000
 คน

500  -

  - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย (28)

ใหค้วามรู้
ด้าน

ศิลปหตัถกรร
มพื้นบา้นแก่
เกษตรกร

580.82 ได้รับความรู้
ด้านศิลปหตัถ
 กรรม

เกษตรกร
มีความรู้
ด้านศิลป 
หตัถกรรม

182.95 เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
ศิลป 
หตัถกรรม

5 เกษตรกรน า
ความรู้ด้าน
ศิลปหตัถ 
กรรมไป
ประกอบ
อาชีพได้

5 เกษตรกรน า
ความรู้ด้าน
ศิลปหตัถ 
กรรมไป
ประกอบ
อาชีพได้

5 เกษตรกรน า
ความรู้ด้าน
ศิลปหตัถ 
กรรมไป
ประกอบ
อาชีพได้

5 เกษตรกรน า
ความรู้ด้าน
ศิลปหตัถ 
กรรมไป
ประกอบ
อาชีพได้

5  -  -  -  -  -  -

(3) แผนงานบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์    1,036.08            -      1,213.84      779.14      401.38      398.00      398.00      396.00    1,827.00    1,833.00    1,840.00

    3.1 แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

     966.12            -     1,130.03      688.07      260.00      259.00      259.00      258.00    1,161.00    1,167.00    1,174.00

 - โครงการพฒันากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในสังกดัสถาบนัเกษตรกร (8)

156 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
156 
ผลิตภณัฑ์

11.04 156 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
156 
ผลิตภณัฑ์

11 156 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
156 
ผลิตภณัฑ์

11 156 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
156 
ผลิตภณัฑ์

11 156 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
156 
ผลิตภณัฑ์

11 780 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
780 
ผลิตภณัฑ์

55 780 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
780 
ผลิตภณัฑ์

55 780 กลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพฒันา
อย่างน้อย 
780 
ผลิตภณัฑ์

55

 - โครงการพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ประเภทอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม (8)

กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 15 
กลุ่ม

47 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 15 
กลุ่ม

12 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 15 
กลุ่ม

10 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 15 
กลุ่ม

10 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 15 
กลุ่ม

10 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 100 
กลุ่ม

106 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 100 
กลุ่ม

112 กลุ่ม
เกษตรกรที่
ผลิตสินค้า 
OTOP 100 
กลุ่ม

119

 - กองทนุหมุนเวียนพื่อการกู้ยืมแกเ่กษตรกร
และผู้ยากจน

ช่วยเหลือ
เกษตรกร

      173.00 ได้รับเงิน
หมุนเวียน

ใหเ้งินกู้
ยืมแก่
เกษตรกร

550 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

550 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

500 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

500 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

500 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

500 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

2,500 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

2,500 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร
(เงินกองทนุ
ยากจนฯ)

2,500

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

4. ยทุธศาสตร์
ดา้นการแก้ไข
ปญัหาความ
ยากจน ลด
ความเหลื่อม
ล  าและสรา้ง
การ
เจรญิเตบิโต
จากภายใน

สรา้งความมั่นคง
ปลอดภยัลดความ
เหลื่อมล  าทาง
เศรษฐกิจและสังคม

หลักปรชัญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ทฤษฎใีหม่ 
แผนยทุธ์
ศาสตรเ์กษตร
และสหกรณ์ 
ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.
2560-2579)

ยทุธศาสตรท์ี ่2
 การสรา้งความ
เปน็ธรรม ลด
ความเหลื่อมล  า
ในสังคม

งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

หลักการและเหตผุล
 ของแตล่ะ

ยทุธศาสตรช์าต ิ 
(Operation Plan)

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

ป ี2564

แผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ป ีดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจนและความเหลื่อมล  าและสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

วิสัยทัศน์รัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผนแม่บท
ทีต่อบสนอง
ยทุธศาสตร ์

20 ปี

4. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ
 ฉบบัที ่12 
เปน็ตน้ไป

5. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

          (ระบ ุแผนงาน / ผลผลิต / 
โครงการ)              (ใหก้รอกประเดน็
ยทุธศาสตร ์หรอื แผนงาน Function 

Agenda Area)

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ
ประโยชน์ที่
ประชาชน

ไดร้บั
เปา้หมาย ป ี2562



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

ป ี2565-2569 ป ี2570-2574 ป ี2575-2579งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

หลักการและเหตผุล
 ของแตล่ะ

ยทุธศาสตรช์าต ิ 
(Operation Plan)

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

ป ี2564

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผนแม่บท
ทีต่อบสนอง
ยทุธศาสตร ์

20 ปี

4. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ
 ฉบบัที ่12 
เปน็ตน้ไป

5. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

          (ระบ ุแผนงาน / ผลผลิต / 
โครงการ)              (ใหก้รอกประเดน็
ยทุธศาสตร ์หรอื แผนงาน Function 

Agenda Area)

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ
ประโยชน์ที่
ประชาชน

ไดร้บั
เปา้หมาย ป ี2562

 - กองทนุฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร พฒันา
เกษตรกร

      793.12 ได้รับเงินกู้
เพื่อท า
การเกษตร

ใหเ้งินกู้
ยืมแก่
เกษตรกร

580.03 ใหเ้งินกู้ยืม
แกเ่กษตรกร

580.03  -  -  -  -  -  -

  - กองทนุพฒันาสหกรณ์ (8) สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

50 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

237 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

238 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

238 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

237 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

        1,000 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

        1,000 สหกรณ์
เข้าถึงแหล่ง
เงินทนุ
ดอกเบี้ยต่ า

        1,000

    3.2 แผนงานบรูณาการจดัการปญัหา
ทีด่นิท ากิน

       69.96            -          83.81        91.07      141.38      139.00      139.00      138.00      666.00      666.00      666.00

 - การส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ข
ปญัหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร (9)

พฒันาอาชีพ
ใหเ้กษตรกร

        52.40 มีรายได้เสริม เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
62,464 
ราย

75.09 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
62,464 ราย

75.09 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
62,464 ราย

127 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
62,464 ราย

127 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
62,464 ราย

127 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
62,464 ราย

126 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
315,000 ราย

611 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
315,000 ราย

611 เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 
315,000 ราย

611

 - การจดัที่ดินเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิของ
เกษตรกร (9)

จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ

        17.56 ได้รับจดัสรร
ที่ดินท า
การเกษตร

จดัที่ดิน
รวมแปลง
ในเขต
ปฏรูิปฯ 2
 พื้นที่

8.72 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 2 
พื้นที่

8.72 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 2 
พื้นที่

10 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 2 
พื้นที่

10  - จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 2 
พื้นที่

10 17.56 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 2 
พื้นที่

10 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 8 
พื้นที่

45 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 8 
พื้นที่

45 จดัที่ดินรวม
แปลงในเขต
ปฏรูิปฯ 8 
พื้นที่

45

 - โครงการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพ
การผลิตหม่อนไหมและฝ้าย

ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
400 ราย

          7.26 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
371 ราย

          4.38 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
100 ราย

          2.00 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
100 ราย

          2.00 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
100 ราย

          2.00 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
500 ราย

        10.00 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
500 ราย

        10.00 ส่งเสริมการ
ผลิตไหมให้
เกษตรกร 
500 ราย

        10.00

4. ยทุธศาสตร์
ดา้นการแก้ไข
ปญัหาความ
ยากจน ลด
ความเหลื่อม
ล  าและสรา้ง
การ
เจรญิเตบิโต
จากภายใน

สรา้งความมั่นคง
ปลอดภยัลดความ
เหลื่อมล  าทาง
เศรษฐกิจและสังคม

หลักปรชัญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ทฤษฎใีหม่ 
แผนยทุธ์
ศาสตรเ์กษตร
และสหกรณ์ 
ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.
2560-2579)

ยทุธศาสตรท์ี ่2
 การสรา้งความ
เปน็ธรรม ลด
ความเหลื่อมล  า
ในสังคม



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

(1) แผนงานพ้ืนฐาน      21,764.93     24.79     9,005.15    10,175.71      14,479.99      14,186.24      15,363.64      16,618.20      96,188.05    112,085.63       122,989.39

    1.1 แผนงานพ้ืนฐาน
ดา้นการจดัการน้้าและสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยา่งยั่งยนื

     18,854.63     24.79     9,005.15     9,590.43      14,479.99      14,186.24      15,363.64      16,618.20      96,188.05    112,085.63       122,989.39

    1.1.1 แผนงานรอง
บรหิารจดัการทรพัยากรน้้า

  - การจดัการน ้าและ
สนับสนุนโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

 
บ้ารุงรักษ

างาน
ชลประท

าน

      11,121.53  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ

จดัการ 24.96
 ล้านไร่

 พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ 

24.96 ล้านไร่

      6,994.42  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ 

24.96 ล้านไร่

      6,994.42  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ   

25.25 ล้านไร่

      11,401.12  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ

จดัการ 26 
ล้านไร่

      11,135.24  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ 

26.15 ล้านไร่

      12,159.54  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ 

26.74 ล้านไร่

      13,253.89  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ 

29.17 ล้านไร่

      86,459.59  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ
จดัการ 

31.62 ล้านไร่

         101,964  พื นที่
ชลประทาน
ได้รับการ

จดัการ 34.8
 ล้านไร่

            111,141

  - การปฏบิติัการฝนหลวง
และบริการด้านการบนิ

 
ช่วยเหลือ
พื นที่ภยั

แล้ง

        4,822.79  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

 
ช่วยเหลือ
ใหค้รบ
พื นที่

เปา้หมาย

     24.79  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 96

      2,010.73  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 96

      2,010.73  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

        3,078.87  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

        3,051.00  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

        3,204.10  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

        3,364.31  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

        9,728.46  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

      10,121.71  พื นที่
ประสบภยั
แล้งได้รับ

ความ
ช่วยเหลือ

         11,848.72

     1.1.2 แผนงานรอง
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และปอ้งกัน
ทรพัยากรธรรมชาติ

        2,910.31          -                 -           585.28                  -                    -                    -                    -                    -                    -                       -   

  - การจดัการใหเ้กดิผลผลิต
สัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ

        2,910.31 ปล่อยสัตว์น ้า
ลงสู่แหล่งน ้า

ปล่อยสัตว์
น ้าลงสู่
แหล่งน ้า

        585.28

(3) แผนงานบรูณาการเชิง
ยทุธศาสตร์

   118,050.16         -      35,768.79    35,770.79    161,248.80    110,713.21    114,433.46    114,352.94    922,438.31    760,055.22     1,097,548.89

    3.1 แผนงานบรูณาการ
การบรหิารจดัการขยะและ
สิ่งแวดล้อม

44.59 50 50 50 250 250 250

 - โครงการส่งเสริมการหยุด
เผาในพื นที่การเกษตร

เพิ่มพื นที่
หยุดเผาใน
พื นที่เกษตร

10 เพิ่มพื นที่
หยุดเผาใน
พื นที่เกษตร

10 เพิ่มพื นที่
หยุดเผาใน
พื นที่เกษตร

10 เพิ่มพื นที่
หยุดเผาใน
พื นที่เกษตร

100 เพิ่มพื นที่
หยุดเผาใน
พื นที่เกษตร

100 เพิ่มพื นที่
หยุดเผาใน
พื นที่เกษตร

100

 - พฒันาระบบบ้าบดัน ้าเสีย
จากปศุสัตว์

44.59 40 40 40 150 150 150

    3.2 แผนงานบรูณาการ
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

            8.23         -           11.32         13.32            10.68            10.67            10.67            10.67          106.21          106.21             106.21

 - โครงการพฒันาต้นแบบ
การเลี ยงโค กระบอื เพื่อผลิต
กา๊ซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน

ฟาร์ม
ต้นแบบ
พลังงาน
ทดแทน

              8.23 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการใช้
พลังงาน
ทดแทน

เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

          11.32 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

          11.32 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

10 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

10 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

10 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

10 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

100 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

100 เกษตรกร
ได้รับการ
พฒันาการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

100

 - โครงการส่งเสริมบริหาร
จดัการธุรกจิการผลิตไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทติย์ใน
สหกรณ์ภาคการเกษตร

เกษตรกร
การใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
พื นที่เกษตร
เพิ่มขึ น 217
 คน

           2.00 เกษตรกร
การใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
พื นที่เกษตร
เพิ่มขึ น 217
คน

              0.68 เกษตรกร
การใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
พื นที่เกษตร
เพิ่มขึ น 217
คน

              0.67 เกษตรกร
การใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
พื นที่เกษตร
เพิ่มขึ น  
217คน

              0.67 เกษตรกร
การใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
พื นที่เกษตร
เพิ่มขึ น 217
คน

              0.67 สหกรณ์การ
ใช้พลังงาน
ทดแทนได้มี
ประสิทธิภาพ

              6.21 สหกรณ์การ
ใช้พลังงาน
ทดแทนได้มี
ประสิทธิภาพ

              6.21 สหกรณ์การ
ใช้พลังงาน
ทดแทนได้มี
ประสิทธิภาพ

                 6.21

   3.3 แผนงานบรูณาการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน้้า

   118,041.93         -      35,757.47    35,757.47    161,193.53    110,642.54    114,372.79    114,292.27    922,082.10    759,699.01     1,097,192.68

แผนยทุธ์
ศาสตร์
เกษตรและ
สหกรณ์ 
ระยะ 20 ปี
 (พ.ศ.
2560-
2579)

5. ยทุธศาสตร์
ดา้นสรา้งการ
เตบิโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

วางระบบบรหิาร
จดัการน้้าใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
และพัฒนาและ
ใช้พลังงานทีเ่ปน็
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตรท์ี่
 4 การ
เตบิโตทีเ่ปน็
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพ่ือการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยนื

ป ี2564

หลักการและ
เหตผุล ของแต่
ละยทุธศาสตร์

ชาต ิ 
(Operation 

ด้าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

ป ี2570-2574 ป ี2575-2579

แผน
บรหิาร
จดัการน้้า

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

แผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ป ีดา้นสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์รัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ้าปี
          (ระบ ุแผนงาน / 

ผลผลิต / โครงการ)         
     (ใหก้รอกประเดน็

ยทุธศาสตร ์หรอื แผนงาน 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด้าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน  งบประมาณ ประโยชน์ที่
ประชาชน

ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2565-2569



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

ป ี2564

หลักการและ
เหตผุล ของแต่
ละยทุธศาสตร์

ชาต ิ 
(Operation 

ด้าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

ป ี2570-2574 ป ี2575-2579

งบ 
ประมาณ

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผน
แม่บทที่

ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์

 20 ปี

4. 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 

5. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ้าปี
          (ระบ ุแผนงาน / 

ผลผลิต / โครงการ)         
     (ใหก้รอกประเดน็

ยทุธศาสตร ์หรอื แผนงาน 

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด้าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน  งบประมาณ ประโยชน์ที่
ประชาชน

ไดร้บั

เปา้ 
หมาย ป ี2565-2569

  - โครงการแหล่งน ้าในไร่
นานอกเขตชลประทาน

พื นทไีด้
ประโยช
น์จาก
แหล่ง
น ้านอก
เขตชล
ประ ทาน

        2,186.00 มีสระน ้าใน
ไร่นาและมี
ปริมาณน ้า

พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
6.91 ล้านไร่

        752.00 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
6.91 ล้านไร่

        752.00 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
6.91 ล้านไร่

          848.00 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
6.91 ล้านไร่

          847.00 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
6.91 ล้านไร่

          847.00 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
6.91 ล้านไร่

          847.00 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่ง
น ้านอกเขต
ชลประทาน 
37.7 ล้านไร่

        4,143.00

  - โครงการพฒันาแหล่งน ้า
ชุมชน

เพิ่มการ
เกบ็กกั
น ้า

          187.75 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          64.33 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          64.33 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          107.00 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          107.00 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          106.00 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          106.00 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          491.00 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

          491.00 อนุรักษ์แหง่
น ้าชุมชน

              491.00

  - โครงการพฒันาแหล่งน ้า
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า

เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
เกบ็น ้า

        2,570.44 ลดการใช้น ้า
ลง

ลดการใช้น ้า
ลง

        797.71 ลดการใช้น ้า
ลง

        797.71 ลดการใช้น ้า
ลง

        1,038.00 ลดการใช้น ้า
ลง

        1,038.00 ลดการใช้น ้า
ลง

        1,038.00 ลดการใช้น ้า
ลง

        1,038.00 ลดการใช้น ้า
ลง

        4,949.00 ลดการใช้น ้า
ลง

        4,949.00 ลดการใช้น ้า
ลง

           4,949.00

 - โครงการการเพิ่มพื นที่
ชลประทาน

พื นที่
ชลประท
าน
เพิ่มขึ น

          135.86 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร

มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
88 แหง่

        111.94 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
88 แหง่

        111.94 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
179 แหง่

          203.72 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
195 แหง่

          224.10 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
215 แหง่

          246.50 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
235 แหง่

          271.15 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร  
1,000 แหง่

        1,173.73 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
1,100 แหง่

        1,291.11 มีแหล่งน ้า
ต้นทนุ
ส้าหรับ
การเกษตร 
1,260 แหง่

           1,484.77

 - โครงการปรับปรุงงาน
ชลประทาน

ปรับปรุง
โครงการ
ชลประท
านเดิม

      39,987.47 เชื่อมโยงและ
เพิ่มปริมาณ
น ้าต้นทนุใน
อา่ง

ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม 410 แหง่

      5,851.18 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม 410 แหง่

      5,851.18 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม 977แหง่

      34,277.85 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม 2661 
แหง่

      17,015.19 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม 2,496 
แหง่

      18,013.91 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม 2,304 
แหง่

      17,559.72 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม10,089
แหง่

      78,695.00 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม10,000
แหง่

      75,000.00 ปรับปรุง
โครงการ
ชลประทาน
เดิม10,000
แหง่

         75,000.00

 - โครงการจดัหาแหล่งน ้า
และเพิ่มพื นที่ชลประทาน

พื นที
ชลประท
าน
เพิ่มขึ น 
0.38 
ล้านไร่

      38,256.70 เกบ็กกัน ้า/
พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น

พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น
382,137 (ไร่)

    15,242.40 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น
382,137 (ไร่)

    15,242.40 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
645,343 (ไร่)

      68,538.85 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
948,103 (ไร่)

      54,027.83 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
1,081,304 
(ไร่)

      65,880.05 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น  
990,324 (ไร่)

      74,681.11 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
2,364,804 
(ไร่)

         489,272 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
2,500,000 
(ไร่)

         352,800 พื นที
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
6,390,000 
(ไร่)

            690,100

 - โครงการชลประทานขนาด
ใหญ่

พื นที่
ชลประท
าน
เพิ่มขึ น

      17,077.47 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น

พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
0.14ล้านไร่

      5,449.12 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 
0.14ล้านไร่

      5,449.12 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น
115,135  
(ไร่) 73.7 
(ล้าน ลบ.ม.)

      16,479.90 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น
39,165  (ไร่)

        6,915.86 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น  
116,342  
(ไร่) / 104.9 
(ล้าน ลบ.ม.)

        4,707.76 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น  
30,480  
(ไร่)/ 508.87
 (ล้าน ลบ.ม.)

        3,492.89 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น / 
1,089,129  
(ไร่)

         133,233 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 1 
ล้านไร่

         122,330 พื นที่
ชลประทาน
เพิ่มขึ น 1 
ล้านไร่

            122,330

 - งานจดัรูปที่ดินและคันคูน ้า พื นที่
เกษตรกร
รมได้รับ
การจดั
รูป 
7,490 ไร่

        1,170.00 ปริมาณกกั
เกบ็น ้าเพิ่มขึ น

พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 95,340 
(ไร่)

        750.00 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 95,340 
(ไร่)

        750.00 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 207,460
 (ไร่)

        1,783.00 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 150,000
 (ไร่)

        6,915.86 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 150,000
 (ไร่)

        4,707.76 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 150,000
 (ไร่)

        3,492.89 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 0.75 
ล้าน ไร่

         133,233 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 1 ล้านไร่

         122,330 พื นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการจดั
รูป 1 ล้านไร่

            122,330

 - โครงการปอ้งกนัอทุกภยั
จากน ้า

ปอ้งกนั
อทุกภยั

      16,142.04 พื นที่ชุมชน
ได้รับการ
ปอ้งกนัน ้า
ทว่ม

พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 
0.57 (ล้านไร่)

      6,203.41 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 
0.57 (ล้านไร่)

      6,203.41 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
2.63 (ล้านไร่)

      35,985.85 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
2.63 (ล้านไร่)

      22,145.14 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
0.73 (ล้านไร่)

      17,338.35 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 
0.34 (ล้านไร่)

      11,634.30 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 
2.4 (ล้านไร่)

          68,699 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 
2.5 (ล้านไร่)

          70,852 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 
2.5 (ล้านไร่)

              70,852

 - โครงการจดัการคุณภาพน ้า จดัการ
คุณภาพ
น ้า 158
 แหง่

          328.21 ควบคุมความ
เค็มในลุ่มน ้า

จดัการ
คุณภาพน ้า 
158 แหง่

        535.39 จดัการ
คุณภาพน ้า 
158 แหง่

        535.39 จดัการ
คุณภาพน ้า  
211

1309.484 จดัการ
คุณภาพน ้า 
200 แหง่

722.5 จดัการ
คุณภาพน ้า 
200 แหง่

735 จดัการ
คุณภาพน ้า 
200 แหง่

341.5 จดัการ
คุณภาพน ้า 
969 (แหง่)

        2,976.00 จดัการ
คุณภาพน ้า 
1000 แหง่

        4,147.20 จดัการ
คุณภาพน ้า  
1000 แหง่

           4,147.20

 - โครงการปฏบิติัการฝนหลวง พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

621.8691 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

       684.0560 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

       752.4616 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

       827.7077 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

        5,217.04 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

        5,508.40 พื นที่ได้รับ
ประโยชน์
230 ล้านไร่

           5,508.40



เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน เปา้หมาย งบประมาณ เงินอ่ืน

(5) แผนงานบคุลากรภาครฐั    63,173.74    25,884.62    25,884.62    27,438.00    29,085.00    30,830.00    32,680.00       195,274     261,320     349,705

    5.1 แผนงานบคุลากรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

บคุลากร
กระทรวง
เกษตรฯ
ได้รับการ
พฒันา

    63,173.74 ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน

ของภาครัฐได้
เต็มศักยภาพ

ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ 
Smart 
Officer 
ร้อยละ 4

    25,884.62 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ 
Smart 
Officer 
ร้อยละ 4

    25,884.62 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 
ร้อยละ 4

        27,438 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 
ร้อยละ 4

        29,085 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 
ร้อยละ 4

        30,830 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 
ร้อยละ 4

        32,680 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 
ร้อยละ 50

        195,274 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 
ร้อยละ 80

     261,320 ข้าราชการ
กระทรวง
เกษตรฯ 

เปน็ Smart
 Officer 

ร้อยละ 100

     349,705

27437.6972 29084.28 30830.1 32679.8 65 34640.8 46357.2046 62036.3969

66 36719.248 49138.6369 65758.5807

67 38922.40288 52086.9551 69704.0955

68 41257.74705 55212.1724 73886.3413

69 43733.21188 58524.9027 78319.5218

195273.4098 261319.872 349704.936

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

6. ยทุธศาสตร์
ดา้นการปรบั
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

บรหิารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนา
บคุลากรภาครฐั 
แผนยทุธ์ศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.
2560-2579)

แผน
ยทุธศาสตร์
เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 
20 ป ี(พ.ศ.
2560-2579)

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
การบรหิารจดัการ
ในภาครฐัปอ้งกัน
การทจุรติ
ประพฤตมิิชอบ 
และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย

งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

ระยะเรง่ดว่น ประมาณการรายปี ระยะยาว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2563

หลักการและเหตผุล
 ของแตล่ะ

ยทุธศาสตรช์าต ิ 
(Operation Plan)

ด าเนินการแล้วเสรจ็ คงเหลือตามแผน แผนงานเริ่มใหม่ ระยะ 5 ป ีแรก ของยทุธศาสตร ์20 ปี

ป ี2564

แผนแม่บทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ป ีดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์รัฐบาล : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1. วิสัยทัศน์กระทรวง : "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

2 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 3.แผนแม่บทที่
ตอบสนอง

ยทุธศาสตร ์20
 ปี

4. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาต ิ

ฉบบัที ่12 
เปน็ตน้ไป

5. ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
(ระบ ุแผนงาน / ผลผลิต / 

โครงการ)    (ใหก้รอกประเดน็
ยทุธศาสตร ์หรอื แผนงาน 
Function Agenda Area)

6. ผลการปฎบิตังิานและการใช้จา่ยงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 7. แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการด าเนินการ (โครงการ)

ประเดน็
ยทุธศาสตร์

ประมาณการ 15 ปขี้างหน้า

ผลงาน งบประมาณ
ประโยชน์ที่
ประชาชน

ไดร้บั
เปา้หมาย ป ี2562



 

 
 
 

                              วิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์ ::  ““เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคัง่ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคัง่ ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน””  

เกษตรกรมั่นคงเกษตรกรมั่นคง    พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่  เกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรสู่ความเป็น  SSmmaarrtt  FFaarrmmeerrssเสริมสร้างความเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต ด ารงชีวิต พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตร  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

    ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่าย   สถาบันเกษตรกสถาบันเกษตรกรสู่ รสู่ 
SSmmaarrtt  GGrroouupp  และ และ SSmmaarrtt  EEnntteerrpprriissee  สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรท้ังในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรท้ังในด้านการ
ผลิต การแปผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ  
  
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง     ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพิ่มส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพิ่ม ความสามารถในการความสามารถในการ
แข่งขัน แข่งขัน โดยโดยขับเคล่ือนขับเคล่ือนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ทางการเกษตร รวมท้ังขยายบทบาทสู่ภาคบริการ รวมท้ังขยายบทบาทสู่ภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่ เกษตร เกษตร 44..0 0 
ภายใต้ ภายใต้ TThhaaiillaanndd  44..00    
    พัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรทางการเกษตร ท่ีทันสมัยท่ีทันสมัย   ให้เกษตรกร องค์กรให้เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร ภาคเอกชน รวมท้ังภาครัฐ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึงเกษตรกร ภาคเอกชน รวมท้ังภาครัฐ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง  
    ส่งเสริมการท า ส่งเสริมการท า เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรรมยั่งยืน   อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสาน  
    สร้างทุนทางปัญญาให้แก่สร้างทุนทางปัญญาให้แก่ บุคลากรและนักวิจัยภาครัฐให้เป็น บุคลากรและนักวิจัยภาครัฐให้เป็น SSmmaarrtt  
OOffffiicceerrss  และ และ SSmmaarrtt  RReesseeaarrcchheerrss  ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานของหน่วยงานทุกตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานของหน่วยงานทุก
ภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ ภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ   
  
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน  ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน    บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ SSDDGGss  
และและส่งเสริมการท า ส่งเสริมการท า การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับ
การท าการเกษตร การท าการเกษตร   
    บริหารจัดการน้ าครบวงจร เพิ่มพื้นท่ีชลประทานให้เต็มศักยภาพ บริหารจัดการน้ าครบวงจร เพิ่มพื้นท่ีชลประทานให้เต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมการใช้น้ าทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้น้ าทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า รวมท้ังการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะรวมท้ังการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
ส าหรับการท าการเกษตส าหรับการท าการเกษตรร  
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““เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนเกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน    
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง””  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090010900  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0 2940 66710 2940 6671--2 2 โทรสาร โทรสาร 0 2579 25930 2579 2593  

    EE--mmaaiill::  bbaapppp..aaddhhoocc@@ggmmaaiill..ccoomm  
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