
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda based) ในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
นโยบาย 

(Agenda) 

ปีฐาน เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 แผนฯ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนฯ 13 

(พ.ศ.2565-2569) 

แผนฯ 14 

(พ.ศ.2570-2574) 

แผนฯ 15 

(พ.ศ.2575-2579) 
1. Agri-Map (ไร่) (พด.) 143,311 300,000  300,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 

2. แปลงใหญ่  (แปลง) (กสก.) 600 
1.538 ล้านไร่  

1,512  
(600+400+512) 

1,700 7,000 
30 ล้านไร ่

9,000 
45 ล้านไร ่

12,000 
60 ล้านไร ่

14,500 
90 ล้านไร่  

(60% ของ 150 ล้านไร)่ 

3. ศพก. 882 ศูนย์ (แห่ง) (กสก.) 
เครือข่าย (แห่ง)  

882 พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
จากศนูย์หลกั 1 : 10 

ได้ศูนย์เครือข่าย 8,820 
ศูนย ์

พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
จากศนูย์หลกั 1 : 10 ได้

ศูนย์เครือข่าย 
8,820 ศูนย ์

รักษามาตรฐานและพัฒนา 
ศพก. และ 

ศูนย์เครือข่ายให้เข้มแข็ง 

รักษามาตรฐานและพัฒนา 
ศพก. และ 

ศูนย์เครือข่ายให้เข้มแข็ง 

รักษามาตรฐานและพัฒนา 
ศพก. และ 

ศูนย์เครือข่ายให้เข้มแข็ง 

รักษามาตรฐานและพัฒนา 
ศพก. และ 

ศูนย์เครือข่ายให้เข้มแข็ง 

4. เกษตรอินทรีย์ (ไร่) (กวก.) 192,017 211,219 
(+19,202) 

232,341 
(+21,122)) 

368,724 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของปีก่อนหน้า 

917,503 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของปีก่อนหน้า 

2,283,042 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของปีก่อนหน้า 

5,680,939 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของปีก่อนหน้า 

5. คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) 
- การตรวจสอบรับรอง 

ฟาร์ม (ฟาร์ม) 155,900 192,700 
(+36,800) 

231,240 
(+38,540) 

400,000 
(+168,760) 

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ90 ของ
จ านวนฟาร์มท่ีตรวจรับรอง

ท้ังหมด 

ฟาร์มทุกแห่ง 
ต้องผ่านการรับรอง 

รักษามาตรฐาน 
ฟาร์มท่ีผ่าน/ได้รับ 

การรับรอง 

โรงงาน  (แห่ง) 1,700 1,860 
(+160) 

1,953 
(+93) 

2,000 
(+47) 

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ60 ของ
จ านวนโรงงานที่ตรวจ

รับรองท้ังหมด 

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ80 ของ
จ านวนโรงงานที่ตรวจ

รับรองท้ังหมด 

โรงงานทุกแห่ง 
ต้องผ่านการตรวจรับรอง 

6. ธนาคารสินค้าเกษตร (แห่ง)  (กสส.) 253 155 276 1,244 - - - 
7. เกษตรทฤษฎีใหม่ (ไร่)  (สป.กษ.) 210,000 211,050 

(+1,050) 
212,850 
(+1,800) 

1,062,450 
(+849,600) 

1,062,450 
 

1,062,450 
 

1,062,450 
 

8. ระบบส่งน้ าและกระจายน้ า (ชป.) 
-พ้ืนที่ชลประทาน (ล้านไร)่ 31.57 31.95 

(+0.38) 
32.71 

(+0.76( 
35.92 

(+3.21) 
39.37 

(+3.45) 
45.02 

(+5.65) 
49.52 

(+4.50) 

-ปริมาณน้ าเก็บกกั (ล้าน ลบ.ม.)  80,413 80,833 
(+420) 

81,390 
(+587) 

84,658 
(+3.268) 

89,956 
(+5,298) 

91,956 
(+2,000) 

93,656 
(+1,700) 

- ครัวเรือนรับประโยชน์ (ล้าน คร.) 1.58 1.60 

(+0.02) 
1.64 

(+0.04) 
1.80 

(+0.16) 
1.97 

(+0.17) 
2.25 

(+0.28) 
2.48 

(+0.23) 



นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda based) ในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
นโยบาย 

(Agenda) 

ปีฐาน เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 แผนฯ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนฯ 13 

(พ.ศ.2565-2569) 

แผนฯ 14 

(พ.ศ.2570-2574) 

แผนฯ 15 

(พ.ศ.2575-2579) 
9. พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ตามมาตรา 44  

(ส.ป.ก.) 

- ยึดคืน  (ไร)่ 443,501 - - - - - - 

- จัดสรร (ไร)่ - 100,000 100,000 285,608 

(+85,608) 

- - - 

10. ยกระดับความเข้มแข็งของ

สหกรณ์  (สหกรณ์)  (กสส.) 

- ความเขม้แข็งของ

สหกรณ์ ระดับ 1 และ 2 

อยู่ที่ร้อยละ 90 

- ความเขม้แข็งของ

วิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ร้อย

ละ 25 

- ความเขม้แข็งของ

สหกรณ์ ระดับ 1 และ 2 

อยู่ที่ร้อยละ 95 

- ความเขม้แข็งของ

วิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ร้อย

ละ 30 

- ความเขม้แข็งของ

สหกรณ์ ระดับ 1 และ 2 

อยู่ที่ร้อยละ 95 

- ความเขม้แข็งของ

วิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ร้อย

ละ 35 

- ความเขม้แข็งของ

สหกรณ์ ระดับ 1 และ 2 

อยู่ที่ร้อยละ 95 

- ความเขม้แข็งของ

วิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ร้อย

ละ 40 

จากชั้น 2 สูช่ั้น 1 (แห่ง) 646 1,731 2,173 7,142 รักษาระดับความเขม้แข็ง

ของสหกรณ์ 

รักษาระดับความเขม้แข็ง

ของสหกรณ์ 

รักษาระดับความเขม้แข็ง

ของสหกรณ์ 

จากชั้น 3 สูช่ั้น 2 (แห่ง) 207 291 340 - - - - 

11. ตลาดเกษตรกร  (กสก.+กสส.) 

     ตลาดมินิ อตก. (แห่ง)  (อตก.) 

     ตลาดออนไลน์ (กยท.) 

77+50 

3 

8 

77+50 

20 

10 

77+50 

20 

10 

77+50 

100 

50 

77+50 

100 

108 

77+50 

100 

108 

 

77+50 

100 

108 

12. Smart Farmer (ราย)  (กสก.) 870,000  44,306 100,000 ร้อยละ 15 ของเกษตรกรที่

เป็น Smart Farmer ต่อ

เกษตรกรในวัยแรงงานอายุ 

18-64 ปทีั้งหมด 

ร้อยละ 40 ของเกษตรกรที่

เป็น Smart Farmer ต่อ

เกษตรกรในวัยแรงงานอายุ 

18-64 ปทีั้งหมด 

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่

เป็น Smart Farmer ต่อ

เกษตรกรในวัยแรงงานอายุ 

18-64 ปทีั้งหมด 

ร้อยละ 100 ของ

เกษตรกรที่เป็น Smart 

Farmer ต่อเกษตรกรใน

วัยแรงงานอายุ 18-64 ปี

ทั้งหมด 

13. Smart Officer (ราย) (สป.กษ.) 2,000 ราย 
(จากข้าราชการ กษ.

ท้ังหมด 37,000 ราย) 

2,000 1,800 7,000 
(ร้อยละ 20 ของข้าราชการ 

กษ.ท้ังหมดเป็น Smart 

Officer) 

17,500 
(ร้อยละ 50 ของข้าราชการ 

กษ.ท้ังหมดเป็น Smart 

Officer) 

28,000 
(ร้อยละ 80 ของข้าราชการ 

กษ.ท้ังหมดเป็น Smart 

Officer) 

ข้าราชการ กษ.ทั้งหมด

เป็น Smart Officer 


