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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 1) วิสัยทัศน์* เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ 
   ให้กับแผ่นดิน  
      
 2) พันธกิจ*  

2.1  ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพ 
 มั่นคง 
2.2  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ 
 ของตลาดมีมาตรฐานต่อผู้บริโภค  
2.3  วิจัย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร 
2.4  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ย่ังยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

 
 3) อํานาจหน้าท่ี 

เก่ียวกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งนํ้าและพัฒนาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และ
ราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร์*  

4.1  การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   
  4.2  การพัฒนาการผลิต   
  4.3  การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและภารกิจสนับสนุน     
  
 5) เป้าประสงค*์ 
  5.1  เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร   
  5.2  สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดต้ังโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม    
  5.3  เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ   
  5.4  เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง   
  5.5  มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  5.6  ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา  
 
 
 
 
หมายเหตุ : *จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 6) กลยุทธ*์ 
  6.1 เร่งสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยการสร้างระบบ
ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร โดยเฉพาะระบบประกันภัยพืชผลให้สามารถขยายการดูแลเกษตรกรได้อย่าง
ทั่วถึง รวมท้ังให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการผลิตและราคาสินค้าเกษตร  
  6.2 เร่งจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือให้ไปเป็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84(8) และมาตรา 303       
  6.3 เร่งรัดการสร้างงานรองรับแรงงานคืนถ่ิน จัดทํามาตรการ/โครงการรองรับ รวมท้ังขึ้น
ทะเบียนและฝึกอบรมผู้สนใจที่จะทําการเกษตร       
  6.4 เร่งรัดแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรและเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเกษตรกร โดยยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  
  6.5 ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง
ทางด้านอาหาร   
  6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนด้านการเกษตรและลดต้นทุน
ทางการเกษตร 
  6.7 เร่งรัดฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการเกษตร โดยการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่
เดือนร้อนในระยะสั้น เน้นการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าขนาดจิ๋ว โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มวางแผนการผลิต รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ท่อส่งนํ้าที่ผลิตจากยางพารา และคูส่งนํ้าที่ดาดด้วยยางพาราแทนซีเมนต์ 
  6.8 พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน โดยปรับปรุงพ้ืนที่ชลประทานเดิมให้สมบูรณ์ 
และขยายพ้ืนที่ใหม่ รวมท้ังรณรงค์ให้มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพดําเนินการจัดหานํ้าให้กับผู้ใช้นํ้าทุกประเภท 
โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ต่อเน่ือง ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ทําการศึกษา 
สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตลอดจนก่อสร้างแหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน พ้ืนที่หมู่บ้านป้องกัน
ตนเอง 
  6.9 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ให้มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลลาด รวมทั้งสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 
  6.10 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดยพัฒนาคุณภาพการผลิตและระบบตรวจสอบรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  6.11 พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตร 
  6.12 บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ในด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศการเกษตร อํานวยการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการเกษตร และการร่วมแก้ไขปัญหา
ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร         
   
 
 
 
 
หมายเหตุ : *จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



องค์การมหาชน
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

รฐัวิสาหกิจ
 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  องค์การสวนยาง
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  องค์การสะพานปลา
 สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์  

   จังหวัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สํานักงานประมงจังหวัด
 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สํานักงานเกษตรจังหวัด
 สํานักงานเกษตรอําเภอ
 สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

สํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ
ที่ไม่อยู่ภายใต้กลุม่ภารกิจ

กลุม่ภารกิจ
ด้านพัฒนาการผลิต

กลุม่ภารกิจด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต

กลุม่ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรแลระบบสหกรณ์

สํานักงานปลัดกระทรวง
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานมาตรฐานสินคา้
   เกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

กรมการข้าว

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมพัฒนาที่ดิน

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

ราชการบริหารส่วนกลาง

1

1

2

3

2

3

4

4

5

5

5

6

6

7) โครงสร้าง/อํานาจหน้าที่/อัตรากําลังปัจจุบนั



ส่วนราชการ
ที่ไม่อยู่ภายใต้กลุม่ภารกิจ

กลุม่ภารกิจ
ด้านพัฒนาการผลิต

กลุม่ภารกิจด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต

กลุม่ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรแลระบบสหกรณ์

สํานักงานปลัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการ
เกษตร

กรมชลประทาน

กรมพัฒนาที่ดิน

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขรก. 37,353
พรก. 33,586
ลจป. 32,380

ราชการบริหารส่วนกลาง

ขรก. 1,277 
พรก. 430   
ลจป. 532   

ขรก. 200 
พรก. 55
ลจป. -

ขรก. 657
พรก. 268
ลจป. 159

ขรก.   933
พรก. 1,124
ลจป. 1,092

ขรก. 2,668
พรก. 4,416
ลจป. 1,977

ขรก. 4,716
พรก. 6,023
ลจป. 1,926

ขรก. 2,247
พรก. 9,039
ลจป. 1,902

ขรก. 350
พรก. 598
ลจป. 256

กรมการข้าว
ขรก. 6,441    
พรก. 4,276   
ลจป. 20,259  

ขรก. 1,546
พรก. 1,430
ลจป. 1,168    

ขรก. 2,020    
พรก. 315
ลจป. 385

ขรก. 1,202
พรก. 1,180
ลจป. 209

ขรก. 9,851
พรก. 2,395
ลจป. 1,140

ขรก. 3,231
พรก. 2,027    
ลจป. 1,365    

7) โครงสร้าง/อํานาจหน้าที่/อัตรากําลังปัจจุบนั (ต่อ)

สํานักงานรัฐมนตรี
ขรก. 14 
พรก. 10 
ลจป. 10



 
8) งบประมาณ (ทุกส่วนราชการ) 

  
งบประมาณ แหล่งเงนิ พ.ศ. 2554 (บาท) 

รวมท้ังสิ้น 69,490,663,075
เงินงบประมาณ 69,048,639,700
   - งบบุคลากร 
   - งบดําเนินงาน 
   - งบลงทุน 
   - งบเงินอุดหนุน 
   - งบรายจ่ายอ่ืน  

20,366,287,700
11,290,451,600
34,461,780,500
1,923,935,300
1,006,184,600

เงินนอกงบประมาณ 442,023,375
 

 
 
9) กฎหมายสําคัญ  
  

ส่วนราชการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ ์

1. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 
    ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 91 ตอนท่ี 175 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2517 
2. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ. 2553 

2. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    และอาหารแห่งชาติ 

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
   ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 37 ก ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 
4. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
5. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบ และรับรอง 
   มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 44 ก  
   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522  
    ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนท่ี 40 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2522 

4. กรมการข้าว - 
 

5. กรมประมง 
 
 
 
 
 
 

7. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 
    ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 ตอนท่ี 941 ลงวันที่ 30 กันยายน 2482 
8. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
    ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 64 ตอนท่ี 3 ลงวันที่ 14 มกราคม 2490 
9. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 
    ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนท่ี 6 ลงวันที่ 20 มกราคม 2496 
10. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
    ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 



ส่วนราชการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
6. กรมปศุสัตว์ 11. พระราชบัญญัติบํารุงพันธ์ุสัตว์ พ.ศ. 2509 

     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนท่ี 65 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2509 
12. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนท่ี 214 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2533 

13. พระราชบัญญัติโรคพิษสนัุขบ้า พ.ศ. 2535 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 9 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 

14. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 45 ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 
15. พระราชบัญญัติควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนท่ี 111 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2525 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 20 ก ลงวันที่ 25 มีนาคม 2542 
16. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนท่ี 78 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2499 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 30 ก ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 

7. กรมวิชาการเกษตร 
 

17. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 39 ลงวันที่ 6 เมษายน 2535 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนท่ี 106 ก ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนท่ี 38 ก ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 
18. พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนท่ี 40 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 
19. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 105 ก ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2542 
20. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 118 ก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 
21. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนท่ี 5 ลงวันที่ 9 มกราคม 2518 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนท่ี 7 ก ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 



ส่วนราชการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
22. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนท่ี 27 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2507 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 39 ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนท่ี 40 ก ลงวันที่ 1 มีนาคม 2551 

8. กรมหม่อนไหม - 
 

9. กรมชลประทาน 23. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร ์พ.ศ. 2482  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 ตอนท่ี 1294 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2482 
24. พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 19 ตอนท่ี 581 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2445 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2483 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58  
     ตอนท่ี 34 ลงวันที่ 3 มกราคม 2484 
25. พระราชบัญญัติคันและคนํู้า พ.ศ. 2505  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนท่ี 29 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2505 
26. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนท่ี 62 ลงวันที่ 22 กันยายน 2485 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนท่ี 64 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2497 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนท่ี 124 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2507 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนท่ี 33 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนท่ี 164 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2530 
27. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนท่ี 155 ลงวันที่ 18 กันยายน 2517 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนท่ี 211 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534 

10. กรมพัฒนาที่ดิน 28. พระราชบัญญัติพัฒนาทีดิ่น พ.ศ. 2551  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนท่ี 27 ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 

11. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
      เพ่ือเกษตรกรรม 

29. พระราชบัญญัติการปฏิรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
     ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนท่ี 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 
     ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 93 ตอนท่ี 144  
     ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2519 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 



ส่วนราชการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนท่ี 149  
     ลงวันที่ 8 กันยายน 2532 

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 30. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนท่ี 41 ก ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 
31. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 65 ก ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 

13. กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

32. พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่122 ตอนท่ี 6 ก ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 

14. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 
 
 
 

33. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 55 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2511 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124   
     ตอนท่ี 23 ก  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550  
34. พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 30 ก ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 
     และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
     ตอนท่ี 26 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 
35. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที ่47 ก ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 

14 ส่วนราชการ 35   ฉบับ 
 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2
บทวิเคราะห์

 

   
 

1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
    ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวง 
2) เป้าหมายรัฐบาล 
3) สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
4) ผลการวิเคราะห ์
5) ภารกิจของกระทรวง 

 

 

 

 
 



 
1) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวง/กรม 

 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนที่ 5 สิทธใินทรพัย์สนิ 

   

42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้  
เว้นแต่อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็น
สาธารณูปโภค การอันจําเป็นในการป้องกัน
ประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  
การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือ 
การอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์
โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และ
ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลา
อันควรแก่เจ้าของตลาดจนผู้ทรงสิทธิบรรดา
ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่
จํากัดสิทธิและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนในเรื่องดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดและเป็นธรรม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลขา่วสารและการรอ้งเรียน 

   

57      บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง 
และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อน
การอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สขุอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนท้องถิ่น และมีสทิธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
     การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนด
เขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎ
ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียสําคัญ
ของประชาชน ให้รฐัจัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน
ดําเนินการ 

- รับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วน
ในการจัดทําแผน 

- 

59 บุคคลย่อมมสีทิธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว 

- รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร
และประสานการแก้ไขปัญหา 

- 

 
 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย    
74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ให้บริการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์แก่ภาคส่วนต่างๆ 

- 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ 

   

77 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 สนับสนุนการดําเ นินงานใน
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ 

 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

   

78 (1) บริหารราชการแผ่นดินใหเ้ป็นไปเพื่อ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการ
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติใน
ภาพรวมเป็นสําคัญ 

- พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. 2545 

- ดํ า เ นิ น ภ า ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ
เกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ํา
แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้ง
กระบวนการผลิตและสินค้า
เกษตรกรรม 

- 

 
 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

 (2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มขีอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบที่ชัดเจน
เหมาะสมการพัฒนาประเทศ และสนับสนุน
ให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนา
จังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 

- - มีการจัดระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

- 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 6 แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 

   

82 รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมอื
กับนานาประเทศ 

 จัดทําโครงการความร่วมมือ
สาขาเกษตรกับต่างประเทศ 

 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

   

83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2553  - ผลักดันให้มกีฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าว 
- ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

84 (8) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริม
ให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรใน
รูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร 

- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 64 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 14 มกราคม 2490 
- พระราชบัญญัติบํารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 83 ตอนที่ 65 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2509 
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาํหน่ายเนื้อสัตว์  
พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 45 ลงวันที่  
9 เมษายน 2535 

ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรในการผลิต 
การตรวจสอบมาตรฐาน และ
การตลาด รวมทั้งการคุ้มครอง
และประกันความเสี่ยงด้าน
การเกษตร 

- 

 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

84 
(ต่อ) 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่ม 
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้ง 
การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการ
ด้านเศรษฐกิจ 

- พระราชบัญญัติสหกรณ ์ พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 116 ตอนที่ 30 ก ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 
- พระราชบัญญัติสหกรณ ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 127 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 121 ตอนที ่47 ก ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที ่122 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 
- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
92 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 109 ตอนที่ 40 ลงวันที ่7 เมษายน 2535 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 125 ตอนที ่37 ก ลงวันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2551 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ องค์กรเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
เกษตรของชุมชน 
 

- 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ. 2553 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในรปูของสภา
เกษตรกร 

- 

(14) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ 

- ศึกษา วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่กลุม่
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

- 
 

 
 
 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 8 แนวโนบายด้านทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
  

85 (1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้ง
ผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน
นั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 
(2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
และดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสทิธิ์หรอื
สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้ง 

- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 54  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519  
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 93 ตอนที่ 144  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2519 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532  
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนที่ 149  
ลงวันที่ 8 กันยายน 2532 
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ฉบับ
พิเศษ เล่ม 85 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2511 
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2550 เล่ม 124 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550  

- ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้
เกษตรกรได้มีที่ดินทํากินและอยู่
อาศัยเพียงพอแก่การครองชีพ
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
- จัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนได้
ประกอบอาชีพการเกษตรโดย
จัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ ์

- 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดหาแหลง่น้ําเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้
อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
(4) จัดให้มแีผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบํารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 62 ลงวันที่ 22 กันยายน 2485 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 71 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2497 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 124 ลงวันที่ 
31 ธันวาคม 2507 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 92 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 

- พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพ
ของลุ่มน้ําให้เพียงพอ โดยการ
จัดสรรน้ําให้กบัผู้ใช้น้ําทุก
ประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ําได้รับน้ํา
อย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม ตลอดจนป้องกัน
ความเสียหายอันเกิดจากน้ํา 

 

 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

85 
(ต่อ) 

 - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 155 ลงวันที่  
18 กันยายน 2517 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 108 ตอนที่ 211 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 164 ลงวันที่  
19 สิงหาคม 2530 

- จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมแก่
การเกษตร 
 

 

- พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 พัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และและ
สามารถรักษาทรัพยากรที่ดิน 

 

- พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2552  
(เขตเกษตรเศรษฐกิจ) 

กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

 

ส่วนที่ 10 แนวโนบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  
 

87 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดย
การระดมความคิดเห็น ความ
ต้องการจากทุกภาคส่วนในการ
จัดทําแผนด้านการเกษตร และ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านการเกษตร 

 

 
 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนที่ 6 สิทธแิละเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (44) 
ส่วนที่ 9 สิทธใินการได้รบับริการสาธารณสุขและ 
           สวัสดิการจากรัฐ (53) 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (84 (4)) 

   

44,53, 
84 (4) 

- บุคคลย่อมมสีิทธิได้รับหลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้ง
หลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหว่างการ
ทํางานและเมื่อพ้นภาวการณ์ทํางาน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
- บุคคลซึ่งอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
- จัดให้มีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 

- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. ....  
- ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร พ.ศ. .... 

ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกษตรกร
ประสบภัยพิบัติทําให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหาย และ
การประกันรายได้ให้แก่
เกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกร
ออกทรัพย์ไว้ใช้ในยามชราหรือ
เกษียณอายุอาชีพเกษตรกรรม 

กษ. อยู่ระหว่างยกร่าง
พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ 
ดังกล่าว เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่ชาวนาและเกษตรกร
ทั่วไป รวมทั้งการ
รับประกันกับผลผลิต
ทางการเกษตรแก่
เกษตรกร อันเป็นการสร้าง
หลักประกันในการดํารง
ชีพในขณะและพ้นจากการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่รองรับ  
(กฎหมายที่ส่วนราชการเป็นผู้รักษาการตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย) 

บทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
ดําเนินการในปัจจุบัน ที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 

หมวด 3 สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนที่ 11 เสรภีาพในการชุมนุมและการสมาคม (64) 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (84 (9)) 

   

64, 
84 (9) 

- บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็น
สมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนา
เอกชน หรือหมู่คณะอื่น 
- ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่มการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการ
รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้าน
เศรษฐกิจ 

- พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติสหกรณ ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
- พระราชกฤษฎีการว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุม พ.ศ. 2548  
- พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

- กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดตั้ง ควบ แยกและเลิก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
- ส่งเสริมการรวมตัวของ
เกษตรกรในรปูแบบของกลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ องค์กร
เกษตรกรตามกฎหมาย กองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ
องค์กรเกษตรกรตามกฎหมาย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้ง
กํากับดูแลและส่งเสริมการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
พัฒนาความเข้มแข็งของ
เกษตรกร 

- 



 
2) เป้าหมายรัฐบาล (แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวง) 
นโยบายรัฐบาล 

(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 
แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 

(พ.ศ. 2552-2554) 
(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. นโยบายเศรษฐกิจ 
    4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
         4.2.1 ภาคเกษตร 
1) เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตร 
โดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคญัให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาพันธุ์ จัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้าง
พื้นฐานการผลติที่มีคุณภาพและมีความจําเป็นพัฒนาเทคโนโลยีการ
เก็บรักษาและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนทาง
การเกษตรรวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับ
พืชพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
: ภาคเกษตร 
− จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ
ยาวเป็นรายสินค้า และพัฒนาระบบ    
โลจิสติกส์การค้าให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน
การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
และเพิ่มมูลค่าสินค้ารวมทั้งการนํา
ที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูก
พืชอาหารและพืชพลังงาน และการ
สนับสนุนสินเชื่อการเกษตร 
− กําหนดเขตส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตโดยเน้นการดําเนินงานใน
ลักษณะนิคมการเกษตรที่มีการ
ทํางานอย่างบูรณาการครบวงจร 
− พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร
เพื่อกระจายข้อมูลการเกษตรได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง โดยปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสมดุลระหว่างพืช
อาหารและพืชพลังงาน 

 
 
 
เพิ่มประสทิธภิาพการผลิต
ภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
(3.3.2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ (1) 
- บริการขั้นพื้นฐานโลจิสติกส์ 
(2) 
 
 
 

- สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร 
 
 
 
 

- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมพัฒนาทีด่ิน 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมการข้าว 

- เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้
ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง (3) 

- ส่งเสริมการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 − ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาพืช
ทดแทนพลังงาน โดยวางแผนการ
ผลิตให้มีความ 
− แก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์สินค้า
เกษตรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึง
การส่งออก 

- มาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรและอาหาร (4) 

- เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาค
การเกษตร  
 

- กรมการข้าว 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- สํานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 
-กรมพัฒนาที่ดิน 
-กรมส่งเสริม
การเกษตร 

- ลดการใช้สารเคม ี(5) 
 
 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้สารเคมี
อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง  
 

- กรมการข้าว 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
-สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

- การผลิตที่ปลอดจากการตัด
แต่งพันธุกรรม (6) 

- 
 

- 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมงโดยพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ประมงชายฝั่ง และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับ
พื้นบ้านและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินค้าประมงโดยท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตว์น้ํา ให้ชัดเจนระหว่าง
ประมงเพื่อการพาณิชย์และประมงชายฝั่ง และบังคับใช้โดยเคร่งครัด 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้ําควบคู่กับการเจรจา
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศในการทําประมง
นอกและในน่านน้ําสากล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
กิจการประมง รวมทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์
น้ํา และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง 

− ส่งเสริมและพัฒนาการทํา ประมง
นอกน่านน้ํา การเพาะเลี้ยงและ
ประมงชายฝั่งโดยส่งเสริม สนับสนุน
และอํานวยความสะดวกภาคเอกชน
ในการลงทุนและเจรจากับ
ต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
และปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการผลิต
อาหารสัตว์น้ํา 

- ตลาดกลางสนิค้าเกษตรและ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(7) 

- สนับสนุนการพัฒนา
ระบบตลาดเพื่อสินค้า
เกษตรและอาหาร 
 
 
 

- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

- การบริหารจัดการสินค้า
เกษตร (8) 
- การผลิตและบริการของ
ชุมชน (9) 
สร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ใหแ้ก่เกษตรกร 
(3.3.3) 

 
 
 

 
 
 

- ระบบประกันรายได้ (1) -  ระบบการประกัน
ความเสี่ยงการเกษตร  

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
- สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

- ระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตรจากภัยธรรมชาติ 
(2) 

- ระบบการทําการเกษตรแบบ
มีพันธะสัญญา (3) 

- ส่งเสริมการทําเกษตร
พันธสัญญา (Contract 
Farming)  

- กรมการข้าว 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
- กรมส่งเสริม
สหกรณ ์



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 
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แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    - สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

- ระบบสังคมสวัสดิการ
เกษตรกร (4) 

- สร้างสวัสดิการให้กับ
เกษตรกร  
 

- ทุกส่วนราชการ 

3) พัฒนาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
เศรษฐกิจสําคญั อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสตัว์ พัฒนา
ศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และขยาย
การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก รวมทัง้ส่งเสริมการทาํปศุสัตว์
อินทรีย์ ครัวเรอืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

− พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําปศุสัตว์ การ
ปรับปรุงพันธุ์พัฒนาอาหารสัตว์ การ
ตรวจรับรองคุณภาพการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

- เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาค
เกษตร (5) 
 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู ่
ภาคเกษตร  

- ทุกส่วนราชการ 
 
 

 
- สถาบันเกษตรกร (6) 
 
 
 
 
 
 

- สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กร
เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร  
 

 

- สํานักงานปลดัฯ 
- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
- กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
- กรมตรวจ 
บัญชีสหกรณ ์

4) ดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร โดย
จัดให้มีระบบประกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรลว่งหน้าให้มีความเข้มแข็ง สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่ง
และค้าปลีกสินค้าเกษตรในทกุภูมิภาค ผลักดันให้มีการเปิดตลาด
สินค้าเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทั่วโลก และส่งเสริมระบบเกษตร
พันธะสัญญา รวมทั้งใช้ระบบไตรภาคีภาครัฐเอกชน และเกษตรกรใน
การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

− รักษาเสถียรภาพราคาและพัฒนา
ระบบตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ 
ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า
เกษตร 

- เกษตรกรรายย่อย (7) 
 
 

- ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
รายย่อย  
 

- ทุกส่วนราชการ 
 

- ทะเบียนเกษตรกร (8) - จัดทําทะเบียน
เกษตรกร  
 

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
- สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

5) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
ตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และมีการเชื่อมโยงการผลิตทาง
การเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตรส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

− พัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิต โดยพัฒนาปรับปรุง
ระบบคุณภาพทั้งพืช ปศุสัตว์ และ 
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แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
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แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตรา
สินค้า จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร
อย่างครบวงจร รวมทั้งเร่งรัดการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อแปรรูปขั้นต้นของสินค้า
เกษตร 

ประมง (GAP GMP HACCP) ให้ได้
ผลผลิตที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้ง
สนับสนุนด้านการตลาดสินค้าเกษตร
และปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
การค้าสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร 

พัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร (3.4.1) 

  

- พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป 
(1) 

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร  

- กรมการข้าว 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
- สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

6) สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยส่งเสริมการทํา การเกษตรตาม
แนวพระราชดําริ ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตร
ทฤษฎีใหม ่โครงการอาหารกลางวัน และธนาคาร โคกระบือตามแนว
พระราชดําริและสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน  
วนเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อลดการใช้
สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร 

− สร้างความมั่นคงอาหาร โดย
ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ การเรียนรู้และการ
พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่สนับสนุน
การทําเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน เพื่อลดการใช้
สารเคม ีและจดัหาที่ราชพัสดุเพื่อ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

- วิจัยและพัฒนาด้านการ
ผลิตและแปรรูป (2) 

- พัฒนาการเชื่อมโยง
ด้านการผลิต การแปรรูป 
 
- สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร  

- กรมการข้าว 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
- สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 
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(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 
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แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  - ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (3) 

- พัฒนากระบวนการ
ทํางาน  
 

- ทุกส่วนราชการ 

พัฒนาภาคบรกิาร (3.4.3) - ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน  

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
- กรมส่งเสริม
สหกรณ ์
- กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

พัฒนากลุ่มสนิค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(3.4.4) 

  

- วิจัยและพัฒนาเชิงลึกกลุ่ม
สินค้าเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (1) 

- สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร  

- ทุกส่วนราชการ 

- ใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า (2) 

- ผลักดันแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์  
 

 

- พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3) 

- สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยความต้องการ
ของตลาด  
 

 

- พัฒนาบุคลากร (4) - พัฒนาบุคลากร
กระทรวง  
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แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้
ทรัพยากรของภาคการผลิต 
และบริการเพือ่นําไปสู่สังคม
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3.6.3) 

  

- ส่งเสริมการทําการเกษตรที่
เกื้อกูลกับระบบนิเวศ (1) 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้สารเคมี
อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง  
 

- กรมการข้าว 
- กรมประมง  
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมพัฒนาทีด่ิน 
- สํานักงาน
มาตรฐานสินคา้
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7) เร่งรัดการจดัหาแหล่งน้ํา ให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตรโดยเน้น
การเพิ่มสระน้ําในไร่นาและขดุลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยและ 
ภัยแล้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ํา ให้มปีระสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ํา ในพื้นที่
ชลประทานให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

− พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบ
ชลประทานโดยปรับปรุงพื้นที่
ชลประทานเดิมให้สมบูรณแ์ละขยาย
พื้นที่ใหม ่รวมทั้งรณรงค์ให้มกีารใช้
น้ํา อย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินการ
จัดหาน้ํา ให้กบัผู้ใช้น้ํา ทุกประเภท 
โดยการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง ทําการศึกษา สํารวจ
ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตลอดจน 
ก่อสร้างแหล่งน้ํา ระบบส่งน้ําขนาด
เล็กในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเร่งรัด 
พัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่
ชลประทาน 

การสรา้งความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคน
ในสงัคมไทยสามารถจัดการ
ความเสี่ยงและสรา้งโอกาสใน
ชีวิตให้แก่ตนเอง (3.1.1) 

- บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร  

- กรมชลประทาน 
- สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
- กรมพัฒนาทีด่ิน 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
 - จัดสรรทรัพยากรให้เป็น

ธรรม (3) 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน (3.3.1) 
- รักษาและคุ้มครองพื้นที่
เกษตร (1) 
- กฎหมายปฏิรูปที่ดิน (2) 

8) คุม้ครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ได้มี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานแล้ว เพื่อเป็นฐานการ
ผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟื้นฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทํากิน
ให้แก่เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเร่งรัดการออก
เอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรยากจน และชุมชนที่ทํากินอยู่ในที่ดินของ
รัฐที่ไมม่ีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร 

− คุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตร โดย
เน้นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบ
ชลประทานแล้วให้เป็นฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่มั่นคงในระยะยาว 

- ระบบการบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (3) 
- บริหารจัดการน้ําอย่าง 
บูรณาการ (4) 
- พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก 
ในไร่นา (5) 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสรา้ง
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (3.6.1) 

  

- บริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ 
(3) 
- ปรับปรุงระบบบริหาร 
จัดการน้ํา (5) 

การยกระดับขดี
ความสามารถในการปรับตัว
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพือ่ให้สังคมมี
ความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
(3.6.5) 
- พัฒนาองค์ความรู้ และระบบ
ฐานข้อมูล (1) 

- เตรียมความพร้อมรับมือ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (3) 
 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9) พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างและพัฒนาคุณภาพ
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้มคีวามสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและ
การบริหารองค์กรเกษตรกรรูปแบบต่าง ๆ ด้วยองค์ความรู้จาก
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านระบบ
การเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาคเกษตรและสังคมไทย 

− ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรให้มีความเขม้แข็ง 
โดยพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มี 
ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
และช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหา
ปัจจัยการผลิตและจําหน่ายผลผลิต 
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล    
การรับจํานําสินค้าเกษตร 
− สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่
โดยสร้างเกษตรกรที่มีความรู้ทาง
ทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

การสรา้งความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคน
ในสงัคมไทยสามารถจัดการ
ความเสี่ยงและสรา้งโอกาสใน
ชีวิตให้แก่ตนเอง (3.1.1) 

- สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กร
เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร  
 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่
ภาคเกษตร  
 

- ทุกส่วนราชการ 

- สร้างความแข็งแกร่งให้
เศรษฐกิจฐานราก (1) 

สร้างโอกาสให้ทุกคนเขา้ถึง
บริการทางสงัคมตามสิทธิพงึ
มีพึงได้ เนน้การสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศ (3.1.2) 10) แก้ไขปัญหาหนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

โดยเร่งดําเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร 

− เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 
โดยสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่เกษตรกร
ผ่านกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เสรมิสร้างความมั่นคงให้คน
ยากจน (2) 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรม (3.6.6)

- พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง (1) 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

    4.4 นโยบายพลังงาน 
2) ดําเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดย
สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล ์(อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) 
ไบโอดีเซล ขยะ และมลูสัตว์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง   
ด้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร     
โดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุน
การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากขึ้น โดยขยายระบบขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตลอดจนส่งเสริมและวิจัย
พัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

4.4 นโยบายพลังงาน 
− ผลักดันให้พลังงานทดแทนเป็น
วาระแห่งชาติ พร้อมกําหนด
มาตรการจูงใจ 
− ส่งเสริมการผลิตและการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพแทนน้ํามัน เช่น  
เอทานอล ไบโอดีเซล และส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ลม 
แสงอาทิตย์ พลังน้ํา ชีวมวลก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานจากขยะ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน และ
พลังงานในรูปแบบใหม ่

 
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงานในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน (3.3.4) 

 
- สร้างความมัน่คง 
ปลอดภัยด้านอาหารและ
มีพลังงาน  
 

 
- ทุกส่วนราชการ 

- ทําการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(1) - เสรมิสร้างการผลิต

สินค้าเกษตรทีเ่ป็นพืช
อาหารและพลังงาน  

- สร้างเครือข่ายการผลิตและ
การบริโภค (2) 
- พลังงานทดแทนในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน (3) - สนับสนุนการพัฒนา

ระบบตลาดเพื่อสินค้า
เกษตรและอาหาร  

 

- วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง
การเกษตร (4)  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (5) 
สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานเพื่อสนับสนนุการ
พัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร (3.3.5) 
- วิจัยและพัฒนาการผลิต
พลังงานจากพืชพลังงาน (1) 

- การใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานทดแทน (2) 
- พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัด (3) 
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(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  - สร้างจิตสํานึกในการใช้
พลังงาน (4) 

  

ปรับระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความ
สมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน (3.3.6) 

 
 
 
 

 
 
 
 

- สนับสนุนบทบาทของ
เกษตรกร (1) 

- สนับสนุนบทบาทของ
เกษตรกร  
 

- ทุกส่วนราชการ 

- รัฐเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา
ด้านเกษตร อาหารและ
พลังงาน (2) 
 
 

- เสริมสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรทีเ่ป็นพืช
อาหารและพลังงานให้
เกิดความมั่นคง สมดุล  

- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
- กรมชลประทาน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
- สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

- การคุ้มครองพันธุ์พืชและ
สมุนไพร (3) 
 

- พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
 

- กรมวิชาการเกษตร 

- ความร่วมมือด้านการเกษตร 
อาหารและพลังงานในเวที
ระหว่างประเทศ (4) 

- สร้างความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ  

- ทุกส่วนราชการ 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
ฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ 
1) คุม้ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
ฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ เร่งจัดทํา แนวเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและ
เอกชนให้ชัดเจนเร่งประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กําหนดเขตและส่งเสริม
การปลูกป่า ป่าชุมชน เพิ่มฝายต้นน้ําลําธารและฝายชะลอน้ําตามแนว
พระราชดําริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นทีท่ี่เหมาะสม ป้องกันการเกิด
ไฟป่าปราบปรามการบุกรุกทาํลายป่าอย่างจริงจัง ส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมี และ
ฟื้นฟูดินในบริเวณพื้นที่ที่ดินมีปัญหา รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหาร
จัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

− อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้ ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
− พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ํา เพื่อเพิ่ม
น้ําต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 
การกระจายน้ํา บูรณาการน้ําผิวดิน  
ใต้ดิน และกําหนดมาตรฐานพัฒนา
ระบบน้ําสะอาด สนับสนุนทุกภาคส่วน 
รวมทั้งมีกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการและมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
− พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพคน
ในทุกภาคส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนา
และบังคับใช้กฎหมายและระบบ
ความร่วมมือกับต่างประเทศให้
เหมาะสมและทันสมัย 
 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน (3.3.1) 

- พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับด้าน
การเกษตรและสหกรณ์
ให้เหมาะสม  

- ทุกส่วนราชการ 
 

- รักษาและคุ้มครองพื้นที่
เกษตร (1) 

- บริหารจัดการ 
ทรัพยากรการเกษตรให้
มีการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 

- กฎหมายปฏิรูปที่ดิน (2) 

- ระบบการบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (3) 

- บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณา
การ (4) 
- พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก 
ในไร่นา (5) 
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 − สนับสนุนงานวิจัยเร่งด่วนที่ชี้นํา
การพัฒนาประเทศที่กําลังเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง 
− บริหารจัดการที่ดินของรัฐ โดยใช้
ระบบภูมิสารสนเทศ และการวาง  
ผังเมือง และเรง่รัดจัดทําแผนที่แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5.2 คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มคีวามสําคัญเชิงระบบนิเวศ 
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
1) คุม้ครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาํคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบ
ฐานข้อมูล อนุรักษ์พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาพ และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
 
− สร้างความมั่นคง พัฒนา และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของนิเวศ
พื้นที่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลกลางและ
ดัชนีชี้วัด 
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7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
    7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมติิและ 
ทุกระดับ 
1) พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ 
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเคารพซึง่กันและกัน เพื่อให้เกิด
เสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค
โดยส่งเสริมความร่วมมือในทกุสาขากับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ และเร่งแก้ไขปัญหากับประเทศ
เพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ 
− ขยายความร่วมมือในกรอบอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
(GMS/ACMECS/IMT-GT/JDS) สู่
การปฏิบัติรวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
− ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

ปรับระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความ
สมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน (3.3.6) 

- สร้างความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ  

- ทุกส่วนราชการ 

- ความร่วมมือด้านการเกษตร 
อาหารและพลังงานในเวที
ระหว่างประเทศ (4) 

- พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
 

พัฒนาภาคการค้าและการ
ลงทุน (3.4.5) 
- ผลักดันการจัดทําความตกลง
การค้าเสรี (3) 
ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ 
(3.4.8) 
ขยายความร่วมมือภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ 
และความเปน็หุ้นส่วนกับ
ประเทศคู่คา้ของไทยใน
ภูมิภาคต่างๆ (3.5.1) 

    7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาค
ต่าง ๆ 
1) กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แสวงหาตลาดใหม่เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม ่

กระชับความร่วมมือและความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่
มีบทบาทสําคญัของโลกและประเทศ
คู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ 
− ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือน
และขยายความร่วมมือในทกุระดับ
กับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้กรอบการ
ประชุมและกลไกทวิภาคีรองรับ
ความสัมพันธ์ที่ขยายตัว 

เสริมสรา้งความเข็มแข็ง
ระดับพืน้ที่ (3.5.2) 
 



นโยบายรัฐบาล 
(นายกฯ อภิสิทธิ์ 29 ธ.ค. 2551) 

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน 
(พ.ศ. 2552-2554) 

(กลยุทธ์/วิธีการ ตามนโยบายรัฐบาล)  

แผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทิศทางแผนฯ 11) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

(แนวทางการพฒันา : แผนเกษตรฯ 11) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

     
 

− เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในตลาดโลก โดย
สร้างการเข้าถึงและถ่ายทอด 
องค์ความรู้ความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน การศึกษาวิจัย/ภาคเอกชน
โดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรด้านต่างประเทศ 
− ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาลของไทย โดยเฉพาะในภูมิภาค
เป้าหมาย 

ป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด 
ภัยพิบัติ และเชื้อโรค (3.5.4) 

  

- ร่วมมือในการป้องกันการ
แพร่ระบาด (3) 
เพิ่มประสทิธภิาพการผลิต
ภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
(3.3.2) 

- เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ    
ภาคการเกษตร  
 
- สนับสนุนการพัฒนา
ระบบตลาดเพื่อสินค้า
เกษตรและอาหาร  

- มาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรและอาหาร (4) 

    7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเรื่องการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
1) ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการค้าสินค้าเกษตร และ
กฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องรักษา และฟื้นฟู
สันติภาพและความมั่นคง การส่งเสริมและคุ้มครองค่านิยม
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษ์ และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็น 
ปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององค์การ
ระหว่างประเทศ และมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลัง 
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับ
ประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
− เสริมสร้างความร่วมมือระดับ
ประชาชนรวมทั้งการให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการแก่ประเทศกําลงัพัฒนา 

พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขัน
ในภูมิภาค (3.5.3) 
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    7.6 สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคี
และพหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
1) สนับสนุนการเข้าร่วมในขอ้ตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและ
พหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เร่งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลง
ที่ได้ลงนามไว้แล้วและปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อประชาชนและสังคม 

สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลง
ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและ    
พหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
− เจรจา/จัดให้มีการลงนาม/
ดําเนินการให้มีผลบังคับใช้ในความ
ตกลงระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทั้งทวิและพหุภาคี และ
ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ศึกษาความพร้อมของไทยในการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชน/มนุษยธรรม 

   

    7.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ     
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย 
1) ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ          
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิด 
ฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายต่างประเทศ 

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย 
− ขยายความร่วมมือและขยาย
เครือข่ายกับภาคประชาสังคม
เยาวชน นักวิชาการ NGOs ใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในโลก 
ที่มีความสําคญัและมีผลกระทบต่อ
ไทย อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร 
และพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 
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8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    8.1 ประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นใหช้ัดเจน ไม่ซ้ําซอ้น เพื่อ
สามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดําเนินการ    
ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
− สร้างกลไกเชื่อมโยงการทํางาน
ร่วมกันระหว่างภาคราชการ 
(ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ทอ้งถิ่น) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
รวมทั้งการถ่ายโอนบทบาทภารกิจ 
การตัดสินใจ และทรัพยากรจาก
ส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการ 
 

- - การทบทวนบทบาท
ภารกิจของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ 

-ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

- - พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
โครงสร้างและการ
ดําเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 

-ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจน
สนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องชอบธรรม และส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 

− พัฒนามาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการ 
− สนับสนุนและส่งเสริมการประสาน
การดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

- - ปลูกฝังจิตสํานึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัย
แก่บุคลากรภาครัฐที่
เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลที่เป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วน 

- ทุกส่วนราชการ 
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7) จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงาน
และสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการ
สาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่
ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

− พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ
ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ
การปฏิบัติราชการและการส่งมอบ
บริการสาธารณะ 

- - พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ให้เป็นมือ
อาชีพ ปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพ  
 

-ทุกส่วนราชการ 

8) ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถ และ
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ 
ตามการแข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชีพที่เหมาะสม และ
ตามความจําเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้าง 
ความสมดุลของคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น 
เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มขีวัญกําลังใจทีจ่ะ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

− ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

    (1) การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
 

ที่ ประเด็นจุดแขง็ 

1 ข้าราชการของ กษ. ส่วนใหญม่ีจิตสํานึกร่วมกันที่สําคัญ คอื ต้องการให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข มคีุณภาพชีวิตที่ดี ทําให้สามารถผลักดันการดําเนินงานของ กษ. ได้บรรลุเป้าหมาย  

2 
ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจํามีการทํางานและปรึกษาหารือร่วมกันประจําทุกสัปดาห์ ทาํให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามผล 

3 ผู้บริหารทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรมมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้รบัผิดชอบระดับต่างๆ ทั้งในสว่นราชการเดียวกันหรือในส่วนราชการอื่น 

4 ข้าราชการของ กษ. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการเคารพผู้อาวุโส นับรุ่นพี่รุ่นน้อง เคารพผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 

5 
กษ. มีการจัดทาํแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 5 ปี และส่วนราชการนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในระดับกรมที่สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการของ 
กษ. ให้บรรลุเป้าหมาย 

6 กษ. มีช่องทางการให้บริการหลากหลายทําให้เกษตรกรมคีวามสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงบริการต่างๆ 

7 กษ. มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายในการถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร 

8 กษ. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจดัการองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดยผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทั่วประเทศ 

9 กษ. มีฐานข้อมูลดินและการใช้ที่ดินถึงระดับตําบลทําให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการผลิตทางการเกษตร 

10 กษ. มีบุคลากรปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

11 กษ. มีนักวิจัยและนักวิชาการในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รองรับและตอบสนองต่อความต้องการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

12 กษ. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

13 กษ. มีการทํางานในรูปเครือข่ายอาสาสมัคร สนับสนุนการทํางานในระดับพื้นที่ 

  



 
ที่ ประเด็นจุดอ่อน 

1 การบริหารของ กษ. ยังเป็นแบบตั้งรับมากกว่าการดําเนินการเชิงรุก และยังไม่ใช้แผนยทุธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนและนําองค์กรอย่างเต็มที่ 

2 การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยทําให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3 การบริหารของ กษ. แบบกลุม่ภารกิจยังไม่สามารถบริหารเชิงบูรณาการได้อย่างแท้จริงเนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ และไม่มอีํานาจการตัดสินใจที่เพียงพอ 

4 กษ. ยังไม่มีการวางวิสัยทัศน์ระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5 กษ. ยังขาดการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กษ. 

6 กษ. ยังไม่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มภารกิจ ทําให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกลุ่มภารกิจ และความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจ ไม่มีประสิทธิภาพ 

7 กษ. ยังขาดการกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในระยะยาว (เช่น ความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานไบโอเทคโนโลยี และภาวะโลกร้อน เป็นต้น) 

8 กษ. ยังไม่สามารถให้บริการเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวในระดับพื้นที่ 

9 กษ. ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูล และคําแนะนํา ในการตัดสินใจเพื่อการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอย่างเต็มที่ 

10 การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อการบริหารและการบริการของ กษ. ยังไม่เป็นเอกภาพ 

11 กษ. ยังไม่มีการจัดการความรู้เพื่อการนํามาใช้อย่างเป็นระบบ 

12 กษ. ยังไม่มีการวางแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 

13 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) ของ กษ. ยังไม่ชัดเจน และเป็นระบบ ทําให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

14 
ระบบการประเมินผลบุคคลไม่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ทําให้การสร้างขวัญและกําลงัใจ โดยเฉพาะการโยกย้ายและแต่งตั้ง และการพิจารณาความดีความชอบมีโอกาสถูก
แทรกแซงจากระบบอุปถัมภ์ได้ 

15 การพัฒนาบุคลากรทั้งการอบรม และการศึกษาต่อของบุคลากรใน กษ. ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
16 กระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติของ กษ. ยังไม่เป็นระบบ 
17 กระบวนการทํางานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมภิาคยังไม่เป็นระบบชัดเจน 
18 กษ. ยังขาดการส่งต่องานในห่วงโซ่คุณค่าของ กษ. ที่มีประสิทธิภาพ 
19 กษ. ยังขาดการวิเคราะห์บทบาทภารกิจที่ต้องปฏิบัติเองและภารกิจที่สามารถแบ่งงานให้ภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
20 การดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างของทุกส่วนราชการในสังกัด กษ. ไม่สามารถดําเนินการในภาพรวมได้ ต้องเสนอขอปรับปรุงเป็นรายส่วนราชการ 
21 สถานที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดแยกกันอยู่กระจัดกระจาย ทําใหต้้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงขึ้น 



 
ที่ ประเด็นโอกาส 

1 การเปิดการค้าเสรี (FAT) เป็นโอกาสการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น 

2 เป็นแหล่งผลิตพืชอาหารที่สําคัญเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและเหลือส่งออกไปเลี้ยงประชากรในประเทศอื่นด้วย 

3 องค์กรนานาชาติหลายแห่งทําหน้าที่แนะนําให้ความช่วยเหลือภาคเกษตร 

4 วิกฤตอาหาร และพลังงานของโลกทําให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตรเพื่ออาหาร และสินค้าเกษตร เพื่อพลังงานมากขึ้น 

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพ และสนับสนุนระบบสังคมเกษตรให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

6 กระแสนิยมบรโิภคสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถพัฒนาและขยายตลาดได้ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สมนุไพรผลิตภัณฑ์ที่สด สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งกระแสนิยมบริโภคสินค้า 

7 มีผู้รับบริการหลัก คือ เกษตรกร เป็นประชากรกลุ่มใหญแ่ละเป็นภาคการผลิตที่เป็นพื้นฐานหลักของประเทศ 

8 
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม ่เช่น เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น มาช่วยพัฒนาการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตสนิค้าเกษตร (ปรับปรุง คัดเลือกพันธุ์  
ถนอมอาหาร) 

9 มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการศึกษาวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรและเกษตรกร 

10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่ทําใหข้่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว 

11 ผลผลิตทางการเกษตร เป็นสนิค้าสําคัญของประเทศทั้งการบริโภคภายใน และการส่งออก 

12 ประเทศไทยมผีลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ 

13 
สินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทําให้สามารถขยายตลาดได้กว้างมากขึ้น และการปรบัมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ทําให้สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้น 

14 การทําเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) สามารถลดปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 

15 ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต 

16 ระบบการคมนาคมและการพัฒนาด้านการขนส่งเป็นโอกาสทําใหส้ามารถการกระจายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น 



ที่ ประเด็นโอกาส 

17 
มติ ค.ร.ม. 11 พ.ค. 2553 เห็นชอบมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการมีผลให ้กษ. ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรอง 
คุณภาพมาตรฐาน 

18 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ 

19 นโยบายด้านการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรสร้างความมั่นคง ด้านรายได้ให้เกษตรกร 

20 มติ ค.ร.ม. 7 ก.ย. 2553 มอบหมายสํานักงาน ก.พ.ร. ประสานหน่วยงานต่างๆ ส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

21 
มติ ค.ร.ม. 28 มิ.ย. 2548 เห็นชอบเกณฑ์ PMQA และมติ ค.ร.ม. 29 ก.ค. 2551 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ ประเด็นภัยคุกคาม 

1 ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา และจีน เป็นต้น ผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้นเป็นคู่แข่งสาํคัญในการผลติสินค้าเกษตรของไทย 

2 
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เผชิญกับการแข่งขันอย่างมากในตลาดโลก การกีดกันทางการค้าด้วยกฎระเบียบมาตรการทางด้านสุขอนามัยมาตรฐานสินค้า และการปกป้องการ
ผลิตของประเทศต่างๆ รวมทั้งการตั้งเกณฑ์ที่สูงเกินมาตรฐานสากล เช่น มาตรการด้านสุขอนามัย(SPS) การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barriers)การเก็บภาษีป้องกัน 
การทุ่มตลาด (Anti Dumping) มาตรการใหม่ๆ เช่น มาตรการทางด้านการประมง IUU (Illegal Unreported Unregulated) เป็นอุปสรรค ในการทําการค้าสินค้าเกษตร 

3 
สภาพสังคมในปัจจุบัน นิยมการชุมนุมเรียกร้องและการรวมกลุ่มชุมนุมเรยีกร้องมีผลประโยชน์แอบแฝงทําให้ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรและสง่ผลเสีย 
ต่อภาพพจน์ของกระทรวง   

4 
เกษตรกรจํานวนมากไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง พื้นที่เปลี่ยนมือสู่กลุม่นายทุน และพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรถูกนําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นทําให้พื้นที ่
ภาคการเกษตรลดลง 

5 ภาวะหนี้สินสูงของเกษตรกร  

6 ครัวเรือนเกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรเพียงร้อยละ 26.28 เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเขตชลประทาน 

7 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมตามหลัก GAP ทําใหผ้ลผลิตขาดคุณภาพ 

8 ประชากรวัยแรงงานภาคการเกษตรลดลง และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และวัยเด็ก 

9 ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ไม่นิยมอาชีพการเกษตร 

10 การบริหารจัดการขององค์กรเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

11 เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเพียงผู้รับจ้างทําการเกษตรขาดแรงจูงใจในการผลิต 

12 กฎระเบียบด้านการเกษตรของไทยไม่ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการค้าสินค้าเกษตร 

13 
รัฐบาลห้ามดําเนินการวิจัยพืช GMO ในภาคสนามและมีกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) หรือ Super technology ทําใหก้ารพัฒนาเทคโนโลยีการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ชะลอตัวอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรในอนาคต 

14 ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จําหน่ายในรูปสินค้าวัตถุดิบ และการผลติทางการเกษตรขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทําให้มลูค่าสนิค้าต่ํา 

15 ขาดความชัดเจนในเชิงนโยบายด้านพืชอาหารและพืชพลังงาน ในสัดส่วนการนําผลผลิตมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และเพื่อบริโภค 



ที่ ประเด็นภัยคุกคาม 

16 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน เนื่องจากขาดที่ดิน ทุน แรงงาน และเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่ดินมีราคาสูงขึ้นทําให้โอกาสทําการเกษตรลดลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

17 สินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย อายุการเก็บรักษาสั้น ทําให้อํานาจการต่อรองราคาต่ํา 

18 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ และทําให้ต้นทนุโลจิสติกส์สาขาเกษตรสูงไม่สามารถแข่งขันกับสาขาอื่นได้ 

19 ปัจจัยการผลิตที่สําคัญต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ย สารเคม ีน้ํามัน เชื้อเพลิง ราคาปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง 

20 
มติ. ค.ร.ม. 17 ก.พ. 2552 , 26 ม.ค. 2553 และ 7 ก.ย. 2553 เห็นชอบมาตรการการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือขยายหน่วยงาน มีผลทําให้ไมส่ามารถ 
ตั้งหน่วยงานใหม่ได้ 

21 
ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนอยู่เสมอ ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพการผลิตทาง
การเกษตร ทําให้เกิดความเสีย่งต่อการผลิตสินค้าเกษตร และยากต่อการบริหารวางแผนเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตได้อย่างแม่นยํา 

22 ปัญหาการขาดแคลนน้ํา น้ําท่วมและการใช้น้ําอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    (2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อกําหนดทางเลือก 
 

ประเด็น ทางเลือก 
1. จุดแข็ง กับ โอกาส 1. สร้างวิสัยทศัน์การพัฒนาสังคมเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็ง มศีักยภาพในการผลิต และมีคณุภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมและผลักดันการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
3. สนับสนุนการจัดทํานโยบายและเตรียมโครงสร้างการทํางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากต่างประเทศในเรื่องการเปิดการค้าเสรีและปัญหาวิกฤต 
    อาหารและพลังงานของโลกที่มีผลต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย 
4. ส่งเสริมการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการรวมกลุม่ของเกษตรกรในรูปของ 
    สภาเกษตรกร 
5. กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
6. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ การจัดการสินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดการบริโภคภายในและการส่งออก 
7. สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (เกษตรกร) 
8. ส่งเสริมการสร้างระบบความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรกับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
9. ส่งเสริมการสร้างระบบจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที ่

2. จุดแข็ง กับ ภัยคุกคาม 1. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมของข้าราชการและเกษตรกร ให้มีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 
2. สนับสนุนการวางระบบและโครงสร้างการทํางาน เพื่อแก้ปัญหาการแข่งขันระหว่างประเทศ การทําการเกษตร (SET) และสิ่งแวดล้อม 
3. กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการวางระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านการเกษตรของประเทศ 
4. ผลักดันการกําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันผลกระทบจากวิกฤตอาหารและภัยธรรมชาติ 
5. วางระบบและจัดโครงสร้างองค์กรในการจัดการองค์ความรู้และการศกึษาวิจัย เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การจัดการผลผลิต และการป้องกัน 
   ผลผลิตจากภัยธรรมชาติ 

3. จุดอ่อน กับ โอกาส 1. ผลกัดันการจัดทํายุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการทําเกษตร พันธสัญญา การกระจายสินค้า และการประกนัภัยผลผลิต 
2. ผลกัดันการกําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอาหาร พลังงาน และเทคโนโลยีในอนาคต 
3. สนับสนุนการวางทิศทางการปรับบทบาทภารกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
4. สนับสนุนการวางระบบการทํางานเพื่อบูรณาการงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรของ กษ. 
5. ผลกัดันการจัดทํายุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจ เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรและการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง 
   หน่วยงานในกลุ่มภารกิจและระหว่างกลุ่มภารกิจ 
 



ประเด็น ทางเลือก 
 6. สนับสนุนการกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและการเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคต  

   เพื่อจัดทําแผนบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรในระยะยาว 
7. สนับสนุนและส่งเสริมการวางระบบการทํางานและการจัดการข้อมูล เพื่อตอบสนองและให้บริการข้อมูล/คําแนะนํา แก่เกษตรกรประกอบ 
   การตัดสินใจในการผลิตแบบครบวงจรในพื้นที่ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกําหนดองค์ความรู้ และการจัดทําระบบการจัดเก็บความรู้ของกระทรวง เพื่อวางระบบบริหารจัดการความรู้  
   ให้ทุกส่วนราชการสามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
9. ผลกัดันการวางระบบการจัดการ บุคลากร และองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาทางด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และฐานความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
10. ผลักดันการจัดทํามาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทํางานภายในหน่วยงานและระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวง กระบวนการทํางาน 
     ของกระทรวงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และงานสนับสนุน 
11. ผลักดันการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การทํางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
12. ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างของทุกส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
13. ผลักดันการระบบการทํางานให้เป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

4. จุดอ่อน กับ ภัยคุกคาม 1. สนับสนุนการวางวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างทิศทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศล่วงหน้าให้มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร เพื่อแข่งขันกับ 
   ประเทศคู่แข่ง 
2. สนับสนุนการวางวิสัยทัศน์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานในภาคการเกษตรในอนาคต 
3. ผลกัดันการจัดทํานโยบายการบูรณาการภายในกลุ่มภารกิจและระหว่างกลุ่มภารกิจเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางการผลิตอย่างเป็นระบบ 
4. สนับสนุนการจัดทําแผนบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน เพื่อจัดการสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยว จนถึงการตลาดและการขนส่ง 
5. สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในระยะยาวเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร และป้องกันผลกระทบจาก 
   นโยบายการกีดกันการค้ารูปแบบต่างๆ ในตลาดโลก 
6. ส่งเสริมการวางระบบการสร้างฐานข้อมลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมลูและให้คําแนะนําประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 
   แบบครบวงจรในระดับพื้นที่ 
7. สนับสนุนการวางระบบการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สร้างทางเลือกทางการผลิต 
   ให้กับเกษตรกร 
8. ผลกัดันการจัดวางระบบการทํางานเชิงบูรณาการ การสง่ต่อผลผลิต และการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการ 
   แก้ปัญหาสนิค้าเกษตร ด้านการส่งออก ด้านมาตรฐานสินค้า ด้านเทคโนโลยีการผลติ และด้านการขนส่ง 

 
 



 

4) ผลการวิเคราะห์ 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2554-2556) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการทํางาน 1) กษ. และหน่วยงานในสังกัด มีระบบการทํางานและ 
   การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ รวมทั้งมีความร่วมมือ 
   และเครือข่ายการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

(1) บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้เกิด 
    ความเชื่อมโยง ทั้งในมิตินโยบายหรือสินค้า และมิติพื้นที่  
    เพื่อขับเคลือ่นแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงฯ 
(2) ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน 
     การประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ  
     เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน และองค์กร 
     ระหว่างประเทศ ในลักษณะการบริหารงานรูปแบบ 
     เครือข่าย 

2) กษ. และหน่วยงานในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพ 
   การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
   ในการปฏิบัติงาน และการส่งมอบบริการ 

(3) ผลักดันและพัฒนาการบริหารจัดการของทุกส่วนราชการ 
    ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (PMQA) 
(4) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร 
    ภาครัฐ (Back Office) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ม ี
    การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้เพื่อ 
    เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

2. พัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงบทบาทภารกิจ 
   ของส่วนราชการ 

1) กษ. และหน่วยงานในสังกัด มีการดําเนินการตาม 
    บทบาทภารกิจที่สําคัญ จาํเป็น มีความคุ้มค่าและ 
    สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

(5) เร่งรัดให้มกีารทบทวนบทบาทภารกิจ เพื่อการ 
     ถ่ายโอนงาน หรือแบ่งงานให้ภาคส่วนอื่นดําเนินการ 

2) กษ. และหน่วยงานในสังกัด มีการจัดโครงสร้าง 
    ส่วนราชการและการจัดรูปแบบองค์กร ที่เหมาะสม 
    ไมซ่้ําซ้อน และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

(6) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และองค์กร 
     รูปแบบอื่นให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

 
 



 
 

5) ภารกิจของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    

1. วิสัยทัศน*์ 
  เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตทีด่ี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานรายได้เข้าแผ่นดิน 
 
  

2. พันธกิจ* 
  1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครวัเรือน 
  2) ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
     มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 
  3) เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
  4) วิจยั พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
  5) ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงและมีการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  6) มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรพัยากรการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : *สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) ตามผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
         การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554) 
 



 
 

3. อํานาจหน้าที่ 
  ดําเนินภารกจิเกี่ยวกับเกษตรกรรมการจัดหาแหล่งน้ําและพัฒนาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม 
 
4. ภารกิจ (ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และที่จะกําหนดขึ้นใหม่) 
  ดําเนินภารกจิเกี่ยวกับเกษตรกรรมการจัดหาแหล่งน้ําและพัฒนาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม 
 
 
 
บทวิเคราะห์ การดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อตอบสนองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
  ที่กําหนดให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ กระจายการถือครอง 
  ที่ดินด้วยวิธกีารปฏิรูปที่ดิน และจัดหาแหล่งน้ํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียง และปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ 
  แผ่นดิน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสมดุลในการพัฒนาการ 
  ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างและพัฒนาการใช้ทรพัยากรทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่าง 
  มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ สหกรณ์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3
ข้อเสนอ

 
 

 

    

1) ภารกิจ 
2) โครงสร้างส่วนราชการ 
3) ระบบและกระบวนการทํางาน 
  ตามบทบาทภารกิจและโครงสร้าง 
    ส่วนราชการใหม่  
4) อัตรากําลังตามโครงสร้าง 
    ส่วนราชการทีก่ําหนดใหม่ 
5) สรุปโครงสร้างและอัตรากําลังของ 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 
 



1. ภารกิจ 
 1.1 การปรับปรุง 
 

ภารกิจที่ 
ต้องยุบเลิก 

ภารกิจที่จะถ่ายโอน/มอบหมาย 
ภารกิจที่ต้อง
ดําเนนิการโดย 
ส่วนราชการ 

ภารกิจที่ต้อง
ดําเนนิการโดย

หน่วยงานรูปแบบ
อ่ืนของรัฐ 

- ไม่มี – 1. ภารกิจที่จะถ่ายโอนให้ อปท. : การดูแลรักษาและการบริหาร
จัดการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย ถนน 
แหล่งนํ้าที่สาธารณะ ระบบการกระจายนํ้า อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 
ภายใต้โครงการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูป
ที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1)    
ถ่ายโอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
2. ภารกิจที่จะมอบให้ภาคเอกชน 
         มอบหมายงานตรวจสอบบัญชีบางส่วนให้ผูส้อบบัญชี
ภาคเอกชนดําเนินการ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เฉพาะกรณี สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
   โดยมีเง่ือนไข 
   1) เป็นสหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานต้ังแต่ 50 ล้านบาท ขึน้ไป   
   2) เป็นสหกรณ์ที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  
 
3. ภารกิจที่จะมอบหมายให้ภาคส่วนอ่ืน :     
   3.1 งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร 
        ที่ดี (GAP)  
        เฉพาะงานตรวจรบัรองระบบการจัดการคุณภาพทัว่ไป 
        3.1.1 เฉพาะกรณี (กรมประมง) 
               - ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและนํ้าจืดจํานวน 
ประมาณ 2,433 ฟาร์ม  
               - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทะเลและสัตว์นํ้าจืด  
จํานวนประมาณ 8,610 ฟาร์ม                 
        3.1.2 เฉพาะกรณ ี(กรมปศุสัตว์) 
               - งานตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
         3.1.3 เฉพาะกรณี (กรมวิชาการเกษตร) 
               - การตรวจติดตามเพ่ือคงสถานภาพใบรับรอง
มาตรฐานแหลง่ผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดี (GAP พืช) 
               - การตรวจเพ่ือการรับรองแหล่งผลิตพืชตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)                

ดําเนินภารกิจ
เก่ียวกับเกษตร
กรรมการจัดหา
แหล่งนํ้าและ
พัฒนาระบบ
การชลประทาน 
ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร 
ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สหกรณ์รวม
ตลอดทั้ง
กระบวนการ
ผลิตและสินค้า
เกษตรกรรม 
 

1.ภารกิจที่ควร
ดําเนนิการในรูป
องค์การมหาชน  
    - ไม่มี – 
 
2. ภารกิจที่ควร
ดําเนนิการในรูป
หน่วยบริการ
รูปแบบพเิศษ : 
การตรวจสอบ
คุณภาพเน้ือสัตว์ 
ในโรงฆ่าสัตว์ 
 



ภารกิจที่ 
ต้องยุบเลิก 

ภารกิจที่จะถ่ายโอน/มอบหมาย 
ภารกิจที่ต้อง
ดําเนนิการโดย 
ส่วนราชการ 

ภารกิจที่ต้อง
ดําเนนิการโดย

หน่วยงานรูปแบบ
อ่ืนของรัฐ 

         3.1.4 เฉพาะกรณี (กรมการข้าว) 
               - เฉพาะงานตรวจสอบเพ่ือรับรองแปลงนา 
         3.1.5 เฉพาะกรณี (กรมหม่อนไหม) 
               - งานตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหม เฉพาะการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผ้าไหมไทย
และการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
โดยมีเงื่อนไข  
   1) รัฐบาลให้การช่วยเหลืออุดหนุนเพ่ือไม่ให้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากค่าบริการ 
   2) ผู้รับการมอบหมายภารกิจมีความพร้อมและมคีุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกําหนด และมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ  
 
   3.2 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
         3.2.1 เฉพาะกรณี ห้องปฏิบัติการประเภท Service Lab 
(กรมประมง) 
                 - เฉพาะกรณีการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
ด้านจุลชีววิทยาและเคมีสําหรับโรงงานที่ต้องสุ่มตัวอย่างทุกรุ่น
ก่อนการส่งออก (Lot by Lot) มีตัวอย่างประมาณ 2,000 
ตัวอย่างต่อปี  
                 - การตรวจวิเคราะห์บางรายการที่กําหนดให้ 
ต้องตรวจก่อนการส่งออกทุกตู้เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการ
ปนเป้ือนแคดเมี่ยมในผลิตภัณฑ์หมึกไป EU 
         3.2.2 เฉพาะกรณี ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรด้านพืช  ประเภท Service Lab (กรมวิชาการเกษตร) 
โดยมีเงื่อนไข  
   1) รัฐบาลให้การช่วยเหลืออุดหนุนเพ่ือไม่ให้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากค่าบริการ 
   2) ผู้รับการมอบหมายภารกิจมีความพร้อมและมคีุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกําหนด และมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ  
 

 
 การบริหารจัดการบุคลากรภายหลังจากท่ีได้มอบหมายภารกิจไปแล้ว 
  บุคลากรของแต่ละส่วนราชการที่เคยรับผิดชอบงานที่จะมอบหมายให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน     
จะปรับเปลี่ยนให้ไปรับผิดชอบภารกิจด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร (ภารกิจหลักเดิม) ด้านการกํากับดูแล
หน่วยตรวจสอบและรับรองเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน ด้านการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม และด้านคุณภาพ
การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงเพ่ิมขึ้น 



 
 1.2 แผนดําเนินการ 
 

ภารกิจ 
เป้าหมาย / ระยะเวลา 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
1. ยุบเลิก - - - 

2. ถ่ายโอน ภารกิจการดูแลรักษาและการบริหารจัดการ 
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน    

- - 

3. มอบหมาย 3.1 งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) เฉพาะงานตรวจรับรอง
ระบบการจัดการคุณภาพทั่วไป เฉพาะกรณี 
     - ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและนํ้าจืด  
     - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทะเลและ 
       สัตว์นํ้าจดื 
     - งานตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
     - การตรวจติดตามเพ่ือคงสถานภาพ
ใบรับรองมาตรฐานแหล่งผลติพืชตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
(GAP พืช) 
       
3.2 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะห้องปฏิบัติการประเภท Service Lab 
เฉพาะกรณี 
     - การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
ด้านจุลชีววิทยาและเคม ี
     - การตรวจวิเคราะห์บางรายการที่
กําหนดให้ต้องตรวจก่อนการส่งออก 
     - ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรด้านพืช ประเภท Service Lab 
 
3.3 งานตรวจสอบบัญชีบางส่วนให้ผูส้อบ
บัญชีภาคเอกชนดําเนินการ โดยอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
ได้แก่ สหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานต้ังแต่  
50 ล้านบาทข้ึนไป  และมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี 
 

3.1 งานตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP)  
     - เฉพาะงานตรวจสอบ
เพ่ือรับรองแปลงนา 
     - การตรวจเพ่ือการ
รับรองแหล่งผลิตพืชตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) 
 
 
 

3.1 งานตรวจรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
เฉพาะกรณี การตรวจ
ประเมินกระบวนการผลิต
ผ้าไหมไทยและการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 



ภารกิจ 
เป้าหมาย / ระยะเวลา 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
4. ที่ต้อง 
ดําเนินการ 

ภารกิจ:  ดําเนินภารกิจเก่ียวกับ
เกษตรกรรมการจัดหาแหล่งนํ้า 
และพัฒนาระบบการชลประทาน 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิต 
และสินค้าเกษตรกรรม 
        
     อัตรากําลงั: 
     ข้าราชการ: 37,353 
     พนักงานราชการ: 33,586  
     ลกูจ้างประจํา: 32,380  
 
 

ภารกิจ:  ดําเนินภารกิจเก่ียวกับ
เกษตรกรรมการจัดหาแหล่งนํ้า
และพัฒนาระบบการชลประทาน 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิต
และสินค้าเกษตรกรรม 
        
     อัตรากําลงั: 
     ข้าราชการ: 38,799 
     พนักงานราชการ: 33,860  
     ลกูจ้างประจํา: 30,915  

ภารกิจ: ดําเนินภารกิจเก่ียวกับ
เกษตรกรรมการจัดหาแหล่งนํ้า
และพัฒนาระบบการชลประทาน 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิต
และสินค้าเกษตรกรรม 
             
     อัตรากําลงั: 
     ข้าราชการ: 38,799 
     พนักงานราชการ: 33,860  
     ลกูจ้างประจํา: 30,915 

 
 
 1.3 กฎหมายที่ต้องปรับปรงุ 
 

ชื่อกฎหมาย สาระสาํคญัทีป่รับปรุง เหตุผล 
- พระราชบัญญัติ 
การประมง พ.ศ. 2490 

1. ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านประมงใหม่ โดย
กําหนดให้ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  
การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นํ้า  
 
2. กําหนดให้มคีณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
ไว้ในกฎหมาย 
 
 
 
3. กําหนดให้มกีารแบ่งเขตการทําประมงออกเป็น  
เขตประมงนํ้าจืด  เขตประมงชายฝั่ง เขตประมงนอก
ชายฝั่ง 
 
4. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกบัการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 
 
5. สุขอนามัยของสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
 

-เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการโดย
ภาครัฐแต่เพียงหน่วยเดียว เป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมี่ส่วนร่วม 
 
 
-เพ่ือให้มีองค์กรในการแก้ไขปัญหา
ของชาวประมง โดยมีผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมในการ
แก้ไขปัญหา 
 
-เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการ
บริหารจัดการในเขตให้มีความ
แตกต่างกัน 
 
-เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ 
 
-เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรฐาน
สุขอนามัยสัตว์นํ้าได้ 



ชื่อกฎหมาย สาระสาํคญัทีป่รับปรุง เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กําหนดให้มีคณะกรรมการประมงนอกน่านนํ้า  
เพ่ือควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านนํ้า 
ทั้งระบบ และกําหนดให้การออกไปทําการประมงนอก
น่านน้ํา ต้องได้รับอนุญาต จากเดิมที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างเต็มที่ 
 

- สามารถกํากบัดูแลการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าสัตว์นํ้าได้ 
- สามารถกํากบัดูแลการผลิตและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าในโรงงาน
แปรรูปสัตว์นํ้า รวมถึงการกํากับดูแล
หน่วยตรวจ (Inspection Body) 
และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ 
 
- เพ่ือแก้ปัญหาการทําประมงนอก
น่านน้ําที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
- สามารถควบคุมเรือประมงที่ออกไป
ทําการประมงในทะเลหลวง และไม่
เกิดปัญหา IUU 

- พระราชบัญญัติ 
การชลประทานราษฎร์ 
พุทธศักราช 2482 
- พระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 
- พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2517 
- พระราชบัญญัติ 
คันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 
- พระราชบัญญัติรักษา
คลองรัตนโกสินทร์  
ศก 121 

- ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
 
- ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
 
- ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
 
- ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
- ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

- ทบทวนกฎหมายให้ทันต่อสภาพ
ปัจจุบัน 
 
- อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงให้
ทันต่อสภาพปัจจุบัน 
 
- ทบทวนกฎหมายให้ทันต่อสภาพ
ปัจจุบัน 
 
- ทบทวนกฎหมายให้ทันต่อสภาพ
ปัจจุบัน 
- ทบทวนกฎหมายให้ทันต่อสภาพ
ปัจจุบัน 

- พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2519 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532  
 

การดําเนินการในที่ดินเอกชน  
  -  จัดซื้อที่ดินที่เจ้าของประสงค์จะขาย โดยไม่ต้อง
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน  
 

1. การจัดซื้อทีดิ่นมีอํานาจเฉพาะ
พ้ืนที่ที่กําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
2. การตราพรฎ. กําหนดเขตปฏิรูป
ใช้เวลานาน 
3. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้ไร้ที่ดิน
ทํากินตามความเร่งด่วนของสภาพ
ปัญหา 

 
 
 



2. โครงสร้างส่วนราชการ 
 2.1 ภารกิจที่ต้องดําเนินการและจัดเป็นส่วนราชการ ได้แก่ 

 (1) สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้
บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 

 (2) กรมการข้าว  
  มีภารกิจเก่ียวกับข้าว โดยครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพ้ืนที่และ
คุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาพันธ์ุ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธ์ุ การผลิตเมล็ดพันธ์ุ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน  
การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา การแปรรูป และการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าข้าว รวมท้ังการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับข้าว 

 (3) กรมชลประทาน  
  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เพียงพอ โดยการจัดสรรน้ําให้กับผู้ใช้นํ้า
ทุกประเภท เพ่ือให้ผู้ใช้นํ้าได้รับนํ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า 

 (4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  มีภารกิจเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการ
สอบบัญชี ให้คําปรึกษาแนะนําและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทําบัญชี
และรายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี สามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

 (5) กรมประมง  
  มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมงเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุม 
การทําประมง และการผลิตสัตว์นํ้า และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เก่ียวเนื่อง
อย่างย่ังยืน  

 (6) กรมปศุสัตว์  
  มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์เพียงพอที่ได้มาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย  ปราศจากโรค สารตกค้าง สารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

 (7) กรมพัฒนาที่ดิน  
  มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม การสํารวจและ
จําแนกดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

 (8) กรมวิชาการเกษตร  
  มีภารกิจเก่ียวกับพืช โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ให้ได้พืชพันธ์ุดี เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้



คําแนะนําเกี่ยวกับดิน นํ้า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ  

 (9) กรมส่งเสริมการเกษตร  
  มีภารกิจเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าในสินค้าเกษตร 
การกําหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้และความม่ันคงในการผลิตและการประกอบอาชีพ
การเกษตร 

 (10) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
    มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

 (11) กรมหม่อนไหม  
            มีภารกิจเกี่ยวกับหม่อนไหมทั้งระบบ โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาพันธ์ุ การอนุรักษ์และคุ้มครอง
พันธุกรรมหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การส่งเสริม การสนับสนุน และการเผยแพร่  
องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม รวมท้ังการส่งเสริมเอกลักษณ์และการสร้างค่านิยมเก่ียวกับหม่อนไหม 

 (12) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
   มีภารกิจเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้มีที่ทํากิน เพ่ือยังชีพอย่างพอเพียงและ
ย่ังยืน โดยการปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทําประโยชน์ในที่ดินน้ัน
ด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน
เป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทํา
ประโยชน์ และให้ความช่วยแหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
ตลอดจนการผลิตและการจําหน่ายให้เกิดผลดีย่ิงขึ้น  

 (13) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
   มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร        
ของประเทศ โดยการกําหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร ต้ังแต่
ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพ่ือปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้า
เกษตรและอาหารของไทยให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

 (14) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการและวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
จัดทําและให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร การติดตามและประเมินผลเพ่ือให้การเกษตรของประเทศมีความพร้อมสําหรับการแข่งขันในตลาดโลกและ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

 



 (15) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
   มีภารกิจเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ โดยครอบคลุมการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้นํ้าทั่วไป และเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าในพ้ืนที่การเกษตรและเขื่อนเก็บกักนํ้า 
ตลอดจนต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และร่วมจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เพียงพอ เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง และปฏิบัติงานด้านการบินและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตร 

  เหตุผล: เพ่ือให้ปฏิบัติงานการทําฝนแก่เกษตรกร/ผู้ใช้นํ้าทั่วไป และดําเนินการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี
การทําฝนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น        
  
 2.2 ภารกิจทีต้่องดําเนินการและจัดต้ังเปน็หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ได้แก่ 
          หน่วยบริการรปูแบบพิเศษ 
 ชื่อหน่วยงาน  สํานักงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเน้ือสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
 ภารกิจที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและรับรอง (ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ต้ังแต่ก่อนฆ่า 
ระหว่างฆ่า และหลังการฆ่าสัตว์) 

เหตุผล เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเน้ือสัตว์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันทั้งส่งออกและ
บริโภคภายในประเทศ ประกอบกับเป็นงานที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นจํานวนมากเข้ามา
ดําเนินการ และไม่สามารถมอบหมายให้ภาคเอกชนดําเนินการได้อันเน่ืองมาจากความเช่ือมั่นและเป็นข้อตกลงทางการค้า
กับต่างประเทศ จึงต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนมาดําเนินการแทนซึ่งต่างประเทศยังคงให้การยอมรับและเป็นไป
ตามหลักการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
 2.3 การปรบัปรุงการจัดกลุม่ภารกิจ 
 ข้อเท็จจรงิ 
  1. ส่วนราชการ 20 กระทรวงมีการจัดกลุ่มภารกิจ 11 กระทรวง รวม 30 กลุม่ภารกิจ แบ่งเป็นกลุ่ม
ภารกิจที่มี 
              5 ส่วนราชการ จํานวน 1 กลุม่ภารกิจ 
    4 ส่วนราชการ จํานวน 5 กลุม่ภารกิจ 
    3 ส่วนราชการ จํานวน 8 กลุม่ภารกิจ 
    2 ส่วนราชการ จํานวน 16 กลุ่มภารกิจ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มี 3 กลุ่มภารกจิ แบ่งเป็น 5 สว่นราชการ 1 กลุ่มภารกิจ และ 3 ส่วนราชการ 
2 กลุม่ภารกิจ ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มภารกิจพัฒนาการผลิต มสี่วนราชการมากท่ีสุด (5 ส่วนราชการ) ทั้งน้ีการจัดกลุ่มภารกิจ
ของกระทรวงอ่ืนๆ ส่วนมากจะมีเพียง 2 สว่นราชการ 
  2. องค์การระหว่างประเทศ มีหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะด้านพืชและด้านสัตว์ 
   - สํานักงานอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection 
Convention : IPPC) 
   - องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ 
Office International des Epizooties : OIE) 
 
 
 
 









4. อัตรากําลงัตามโครงสร้างส่วนราชการที่กําหนดใหม่ 
 4.1 อัตราของส่วนราชการ ประกอบด้วย 
 4.1.1 อัตรากําลังภาพรวมกระทรวง 

หน่วย : คน 
ส่วนราชการ เดิม1 ใหม่ เพิ่ม / ลด2 ระยะเวลา 

สํานักงานรัฐมนตรี 34 34 - - 

1. สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

1,773 1,834 61 2555 

2. สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

255 338 83 2555 

3. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1,084 1,229 145 2555 

4. กรมการข้าว 3,149 3,563 414 2555 

5. กรมประมง 9,061 9,221 160 2555 

6. กรมปศุสัตว์ 12,665 12,682 17 2555 

7. กรมวิชาการเกษตร 13,188 13,188 - 2555 

8. กรมหม่อนไหม 1,204 1,204 - 2555 

9. กรมชลประทาน 30,976 30,067 (909) 2555 

10. กรมพัฒนาที่ดิน 4,144 4,254 110 2555 

11. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

2,720 2,719 (1) 2555 

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 2,591 2,591 - 2555 

13. กรมส่งเสริมการเกษตร 13,386 13,381 (5) 2555 

14. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 6,623 6,623 - 2555 

15. กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

466 646 180 2554 

รวม 103,319 103,574 255  

    หมายเหตุ :  1ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
                       2จํานวนอัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้นขอรับการจัดสรรอัตราที่เกษียณอายุคืนตามมาตรการกําลังคนภาครัฐ 
 
  
 
 



           4.1.2 อัตรากําลังของข้าราชการ 
 

หน่วย : คน 
ส่วนราชการ เดิม1 ใหม่ เพิ่ม / ลด2 ระยะเวลา 

สํานักงานรัฐมนตรี 14 14 - - 

1. สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

1,142 1,192 50 2555 

2. สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

200 248 48 2555 

3. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

657 780 123 2555 

4. กรมการข้าว 933 1,149 216 2555 

5. กรมประมง 2,668 2,828 160 2555 

6. กรมปศุสัตว์ 4,716 4,723 7 2555 

7. กรมวิชาการเกษตร 2,247 2,247 - 2555 

8. กรมหม่อนไหม 350 350 - 2555 

9. กรมชลประทาน 6,441 6,999 588 2555 

10. กรมพัฒนาที่ดิน 1,546 1,656 110 2555 

11. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

2,020 2,019 (1) 2555 

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 1,202 1,202 - 2555 

13. กรมส่งเสริมการเกษตร 9,851 9,846 (5) 2555 

14. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 3,231 3,231 - 2555 

15. กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร 

135 315 180 2554 

รวม 37,353 38,799 1,446  

    หมายเหตุ :  1ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
                     2จํานวนอัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้นขอรับการจัดสรรอัตราที่เกษียณอายุคืนตามมาตรการกําลังคนภาครัฐ 
 
 
 
 
 



 4.1.3 อัตรากําลังของพนักงานราชการ 
 

หน่วย : คน 
ส่วนราชการ เดิม1 ใหม่ เพิ่ม / ลด2 ระยะเวลา 

สํานักงานรัฐมนตรี 10 10 - - 

1. สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

375 386 11 2555 

2. สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

55 90 35 2555 

3. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

268 290 22 2555 

4. กรมการข้าว 1,124 1,322 198 2555 

5. กรมประมง 4,416 4,416 - 2555 

6. กรมปศุสัตว์ 6,023 6,033 10 2555 

7. กรมวิชาการเกษตร 9,039 9,039 - 2555 

8. กรมหม่อนไหม 598 598 - 2555 

9. กรมชลประทาน 4,276 4,274 (2) 2555 

10. กรมพัฒนาที่ดิน 1,430 1,430 - 2555 

11. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

315 315 - 2555 

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 1,180 1,180 - 2555 

13. กรมส่งเสริมการเกษตร 2,395 2,395 - 2555 

14. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 2,027 2,027 - 2555 

15. กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

55 55 - 2554 

รวม 33,586 33,860 274  

    หมายเหตุ :  1ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
                     2จํานวนอัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้นขอรับการจัดสรรอัตราที่เกษียณอายุคืนตามมาตรการกําลังคนภาครัฐ 
 
 
 
 
 



 4.1.4 อัตรากําลังของลูกจ้างประจํา 
 

หน่วย : คน 
ส่วนราชการ เดิม1 ใหม่ เพิ่ม / ลด2 ระยะเวลา 

สํานักงานรัฐมนตรี 10 10 - - 

1. สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

256 256 - 2555 

2. สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

- - - 2555 

3. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

159 159 - 2555 

4. กรมการข้าว 1,092 1,092 - 2555 

5. กรมประมง 1,977 1,977 - 2555 

6. กรมปศุสัตว์ 1,926 1,926 - 2555 

7. กรมวิชาการเกษตร 1,902 1,902 - 2555 

8. กรมหม่อนไหม 256 256 - 2555 

9. กรมชลประทาน 20,259 18,794 (1,465) 2555 

10. กรมพัฒนาที่ดิน 1,168 1,168 - 2555 

11. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

385 385 - 2555 

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 209 209 - 2555 

13. กรมส่งเสริมการเกษตร 1,140 1,140 - 2555 

14. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1,365 1,365 - 2555 

15. กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

276 276 - 2554 

รวม 32,380 30,915 (1,465)  

    หมายเหตุ :  1ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
                     2จํานวนอัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้นขอรับการจัดสรรอัตราที่เกษียณอายุคืนตามมาตรการกําลังคนภาครัฐ 
 
 
 
 
 



 4.2 อัตรากําลงัของหน่วยงานของรัฐรปูแบบอ่ืน 

      หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ 
      ชื่อหน่วยงาน สํานักงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเน้ือสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
      อัตรากําลงัประกอบด้วย พนักงาน 300 คน 







ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556) 
  ตามที่ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556) โดยมีการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของแต่ละส่วนราชการ พร้อมเสนอขอปรับ
โครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานและประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป ในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 
  1. ด้านมาตรฐาน 
   เพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ในการตรวจสอบสินค้าเกษตรทั้งการส่งออกและนําเข้า การส่งเสริมการนํามาตรฐานไปใช้ตลอดห่วงโซ่
อาหารและการกําหนดระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ
ขยายหน่วยให้บริการไปสู่ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ โดยจดทะเบียนภาคเอกชนที่มีคุณภาพ รวมท้ังวางระบบควบคุม ระบบ
การตรวจสอบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพ่ือให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ 
รวมท้ังสินค้าเกษตรของประเทศสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
     เพ่ิมศกัยภาพการทํางานด้านมาตรฐานโดยเพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบ ดังน้ี 
   1.1 ด้านการมาตรฐาน (มก.อช.)  สํานักส่งเสริมมาตรฐาน/สํานักควบคุมมาตรฐาน 
   1.2 ด้านพืช (กวก.) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
      1.3 ด้านข้าว (กข.) สํานักตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 
 
  2. ด้านการวิจัย 
   เพ่ิมหน่วยงานท่ีดูแลและบริหารจัดการการทํางานวิจัยในด้านต่างๆ ให้เป็นระบบและมี    
หน่วยรับผิดชอบหลักชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีจะปรับเปลี่ยนบุคลากรที่เคย
รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนมาดําเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยให้มีความต่อเน่ือง มีการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
ประชาชน และผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการทําการวิจัยให้มี
มาตรฐานย่ิงขึ้น  
      เพ่ิมคุณภาพงานด้านการวิจัยโดยเพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบ ดังน้ี 
      2.1 ด้านพืช (กวก.) สํานักวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
      2.2 ด้านข้าว (กข.) สถาบันวิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 
      2.3 ด้านประมง (ปม.) สํานักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด 
      2.4 ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) สํานักพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
      2.5 ด้านดิน (พด.) สํานักวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก     
 
  3. ด้านการมีส่วนร่วม 
   เพ่ิมหน่วยงานที่ดูแลการดําเนินงานของส่วนราชการร่วมกับภาคประชาชน ต้ังแต่การสํารวจ
ความเป็นไปได้ของโครงการ การรวบรวมความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ จนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้การ
ดําเนินงานทางด้านการเกษตรสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ  
     เพ่ิมงานสนับสนุน/ส่งเสริม เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปโดยเพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบ ดังน้ี 
      ด้านการมีส่วนร่วม  (ชป.) สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
            (สปก.) สํานักส่งเสริมการมสี่วนร่วม 



  4. ด้านภูมิภาค 
   เพ่ิมหน่วยงานให้บริการในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถให้บริการทางด้านการเกษตรกับเกษตรกร
ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร และการส่งเสริม สนับสนุนการทําการเกษตร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาซึ่งมี
ความหลากหลายจากภาวะภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ิมขึ้น โดยเน้นการดําเนินการในเชิงรุกซึ่งจะทําให้การจัดการ
โรคพืชและโรคสัตว์ ในระดับพ้ืนที่ดําเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ 
รวมท้ังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีภัยพิบัติด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน  
     เพ่ิมการให้บริการเกษตรกรในพ้ืนที่โดยเพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบ ดังน้ี 
      4.1 ด้านข้าว (กข.) สํานักข้าวเขต 1-12 
      4.2 ด้านประมง (ปม.) สํานักงานประมงอําเภอ 
      4.3 ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
      4.4 ด้านบัญชี (กตส.) สํานักตรวจบัญชีสหกรณ์เขต 11-12 
      4.5 ด้านข้อมูล (สศก.) สํานักเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10-12      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
 
 
 
 



การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม

ส่วนราชการ ปัจจบุนั ข้อเสนอ เพิ่มขึน้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 18 2
2. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7 9 2
3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16 22 6
4. กรมการข้าว 8 24 16
5. กรมประมง 17 22 5
6. กรมปศสุัตว์ 27 34 7
7. กรมวิชาการเกษตร 25 27 2
8. กรมหม่อนไหม 11 11 0
9. กรมชลประทาน 34 36 2
10. กรมพัฒนาที่ดิน 24 30 6
11. สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 13 14 1
12. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 17 20 3
13. กรมส่งเสริมการเกษตร 22 22 0
14. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14 16 2

รวม 252 305 53

หน่วย : หน่วยงาน

ภาคผนวก



การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ต่อ)
หน่วย : หน่วยงาน

ภาคผนวก

ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนกลางตั้งภูมิภาค ภูมิภาค รวม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 - - 2
2. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 - - 2
3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3 3 - 6
4. กรมการข้าว 4 12 - 16
5. กรมประมง 4 - 1 5
6. กรมปศสุัตว์ 2 3 1 6
7. กรมวิชาการเกษตร 2 - - 2
8. กรมหม่อนไหม - - - 0
9. กรมชลประทาน 2 - - 2
10. กรมพัฒนาที่ดิน 6 - - 6
11. สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 1 - - 1
12. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 1 2 - 3
13. กรมส่งเสริมการเกษตร - - - 0
14. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 - - 2

รวม 31 20 2 53



หน่วยงานปัจจุบัน หนว่ยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 15 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 15 หน่วยงาน )

(1) กองกลาง (1) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจ้าหน้าที่ (2) สํานักบริหารทรพัยากรบุคคล

(3) กองเกษตรสารนเิทศ (3) สํานักเกษตรสารนเิทศ

(4) กองคลัง (4) สํานักบริหารการคลัง

(5) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยนื (5) สํานักนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

(6) ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(7) สถาบันเกษตราธิการ (7) สถาบันเกษตราธิการ

(8) สํานักกฎหมาย (8) สํานักกฎหมาย

(9) สํานักการเกษตรต่างประเทศ (9) สํานักการเกษตรต่างประเทศ

(10) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (10) สํานักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

(11) สํานักตรวจราชการ (11) สํานักตรวจราชการ

(12) สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (12) สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(13) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ (13) สํานักบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ

(14) สํานักตรวจสอบภายใน (14) สํานักตรวจสอบภายใน

(15) สํานักพัฒนาระบบบริหาร (15) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ( 1 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ( 1 หน่วยงาน )

(16) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (16) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรุง

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก



สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 2 หน่วยงาน )

(1) สํานักแผนงานและงบประมาณ

(2) ศนูย์ประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

              ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 6 ก 27 มกราคม 2552 และตอนที่ 98 ก 28 ธันวาคม 2552

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ

1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 7 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 7 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองนโยบายมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร (4) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

(3) ศูนย์สารสนเทศ (5) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) สํานักงานมาตรฐานสินคา้และระบบคุณภาพ (6) สํานักกําหนดมาตรฐาน

(5) สํานักรับรองมาตรฐานสนิค้าและระบบคุณภาพ (7) สํานักรับรองมาตรฐาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

ราชการบริหารส่วนกลาง  (2 หน่วยงาน )

(1) สํานักส่งเสริมมาตรฐาน

(2) สํานักควบคมุมาตรฐาน

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

              ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 16 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 16 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) ศูนย์ประเมินผล (4) สํานักประเมินผล

(3) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (5) สํานักสารสนเทศการเกษตร

(4)-(12) สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร เขต 1-9 (6)-(14) สาํนักเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1-9

(13) สาํนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (15) สาํนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

(14) สาํนักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (16) สาํนักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (6 หน่วยงาน )

(1) สํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

(2) สํานักนวัตกรรมเศรษฐกิจการเกษตร

(3) สํานักบริหารกองทุนภาคการเกษตร

(4)-(6) สํานักเศรษฐกิจการเกษตร เขต 10-12

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

              ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



กรมการขา้ว

1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 8 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 8 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักบริหารกลาง (3) สํานักบริหารกลาง

(2) สํานักนโยบายและยุทธศาสตรข์า้ว (4) สํานักนโยบายและยุทธศาสตรข์า้ว

(3) สํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ว (5) สํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ว

(4) สํานักเมลด็พันธุ์ข้าว (6) สํานักเมลด็พันธุ์ข้าว

(5) สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว (7) สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว

(6) สํานักส่งเสริมการผลิตขา้ว (8) สํานักส่งเสริมการผลิตขา้ว

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (16 หน่วยงาน )

(1) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาขา้วแห่งชาติ

(3) สํานักตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขา้วและผลิตภัณฑ์

(4) สํานักกองทุนสวัสดิการชาวนา

(5)-(16) สาํนักขา้วเขต 1-12

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขา้ว 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 37 ก 10 เมษายน 2549

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 16 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 16 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) กองคลัง (5) สํานักบริหารการคลัง

(4) กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (6) สํานักตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสนิค้าประมง

(5) กองประมงต่างประเทศ (7) สํานักประมงต่างประเทศ

(6) กองแผนงาน (8) สํานักนโยบายและแผน

(7) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสตัว์น้ํา (9) สํานักวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา

(8) ศูนย์สารสนเทศ (10) สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(9) สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา (11) สาํนักวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา

(10) สาํนักบริหารจัดการด้านการประมง (12) สาํนักบริหารจัดการด้านการประมง

(11) สาํนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (13) สาํนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

(12) สาํนักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง (14) สาํนักวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

(13) สาํนักวิจยัและพัฒนาประมงทะเล (15) สาํนักวิจยัและพัฒนาประมงทะเล

(14) สาํนักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด (16) สาํนักวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน)

(15) สาํนักงานประมงจังหวัด (17) สาํนักงานประมงจังหวัด

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมประมง

ภาคผนวก



กรมประมง

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (4 หน่วยงาน )

(1) สํานักประมงกรุงเทพมหานคร

(2) สํานักวิจัยและพัฒนาทรพัยากรประมงน้ําจืด

(3) สํานักกฎหมาย

(4) สํานักพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน )

(5) สํานักงานประมงอําเภอ

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545 และ เล่ม 123 ตอนที่ 46 ก 3 พฤษภาคม 2549

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 26 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 27 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) กองคลัง (5) สํานักบริหารการคลัง

(4) กองนิติการ (6) สํานักกฎหมาย

(5) กองบํารุงพันธุ์สัตว์ (7) สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

(6) กองแผนงาน (8) สํานักยุทธศาสตร์การปศสุัตว์และโครงการพิเศษ

(7) กองอาหารสัตว์ (9) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

(8) ศูนย์สารสนเทศ (10) สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(9) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (11) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(10) สาํนักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ (12) สาํนักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์

(11) สาํนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (13) สาํนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(12) สาํนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (14) สาํนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

(13) สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (15) สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

(14) สาํนักพัฒนาการปศุสตัว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (16) สาํนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

(15) สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ (17) สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์

(16)-(24) สาํนักสุขศาสตรแ์ละสุขอนามัยที ่1-9 (18)-(26) สาํนักปศุสัตว์เขต 1-9

(27) สาํนักปศสุัตว์กรุงเทพมหานคร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน)

(26) สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด (28) สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมปศสุตัว์

ภาคผนวก



กรมปศสุตัว์

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (5 หน่วยงาน )

(1) สํานักพัฒนาวิชาการปศสุัตว์

(2) สํานักความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

(3)-(5) สํานักปศุสัตว์เขต 10-12

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน )

(6) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545 และเล่ม 123 ตอนที่ 46 ก 3 พฤษภาคม 2549

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 25 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 24 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) กองคลัง (5) สํานักบริหารการคลัง

(4) กองคุ้มครองพันธุ์พืช (6) สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช

(5) กองแผนงานและวิชาการ (7) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

(6) ศูนย์สารสนเทศ (8) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(7) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (9) สํานักวิจัยเกษตรวิศวกรรม

(8) สถาบันวิจัยพืชไร่ (10) สาํนักวิจยัพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

(9) สถาบันวิจัยพืชสวน (11) สาํนักวิจยัพืชสวน

(10) สถาบันวิจัยยาง -

(11) สาํนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (12) สาํนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

(12) สาํนักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืช (13) สาํนักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืช

(13) สาํนักวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (14) สาํนักวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

(14) สาํนักวิจยัพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (15) สาํนักวิจยัพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

(15)-(22) สาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 (16)-(23) สาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1-8

(23) สาํนักวิจยัและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (24) สาํนักวิจยัและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมวิชาการเกษตร

ภาคผนวก



กรมวิชาการเกษตร
2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 65 ก 11 สิงหาคม 2548 และ เล่ม 123 ตอนที่ 37 ก 10 เมษายน 2549

ราชการบริหารส่วนกลาง  (2 หน่วยงาน )

(1) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

(2) สํานักวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



กรมหม่อนไหม
1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 11 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 11 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักบริหารกลาง (3) สํานักบริหารกลาง

(2)-(6) สํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เขต 1-5

(4)-(8) สํานักหม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เขต 1-5

(7) สํานักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม (9) สํานักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม

(8) สํานักวิจัยและพัฒนาหมอ่นไหม (10) สาํนักวิจยัและพัฒนาหม่อนไหม

(9) สํานักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม (11) สาํนักอนุรักษแ์ละตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

ราชการบริหารส่วนกลาง  (       หน่วยงาน )

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมหม่อนไหม 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก 28 ธันวาคม 2552

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 34 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 34 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเงินและบัญชี (4) สํานักบริหารการคลัง

(3) กองกฎหมายและที่ดิน (5) สํานักกฎหมาย

(4) กองแผนงาน (6) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

(5) กองพัสดุ (7) สํานักการพัสดุและบริหารสินทรัพย์

(6) ศูนย์สารสนเทศ (8) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(7) สํานักเครื่องจักรกล (9) สํานักเครื่องจักรกล

(8) สํานักโครงการขนาดใหญ่ (10) สาํนักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

(9) สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง (11) สาํนักพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา

(10)-(25/1) สํานักชลประทานที่ 1-17 (12)-(28) สํานักชลประทานเขต 1-17

(26) สาํนักบรหิารโครงการ (29) สาํนักบรหิารโครงการ

(27) สาํนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล (30) สาํนักบรหิารทรัพยากรบุคคล

(28) สาํนักวิจยัและพัฒนา (31) สาํนักวิจยัและพัฒนา

(29) สาํนักสาํรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (32) สาํนักสาํรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

(30) สาํนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (33) สาํนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

(31) สาํนักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา (34) สาํนักบรหิารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมชลประทาน

ภาคผนวก



กรมชลประทาน

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (2 หน่วยงาน )

(1) สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

(2) สํานักส่งเสริมการมีส่วนรว่ม

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545 และเล่ม 123 ตอนที่ 43 ก 27 เมษายน 2549

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 24 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 24 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) กองคลัง (5) สํานักบริหารการคลัง

(4) กองช่าง (6) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

(5) กองแผนงาน (7) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

(6) กองแผนที่ (8) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่

(7) ศูนย์สารสนเทศ (9) สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(8)-(19) สาํนักงานพัฒนาทีด่ินเขต 1-12 (10)-(21) สาํนักพัฒนาที่ดินเขต 1-12

(20) สาํนักวิจยัและพัฒนาการจัดการที่ดิน (22) สาํนักวิจยัและพัฒนาการจัดการที่ดิน

(21) สาํนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (23) สาํนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

(22) สาํนักสาํรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (24) สาํนักสาํรวจและวิจัยทรัพยากรดิน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมพฒันาทีด่นิ

ภาคผนวก



กรมพฒันาทีด่นิ

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (6 หน่วยงาน )

(1) สํานักกฎหมาย

(2) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

(3) สํานักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

(4) สํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

(5) สํานักวิจัยและพัฒนาหญา้แฝก

(6) สํานักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาทีด่ิน 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545 

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 12 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 12 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักบริหารกลาง (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) ศูนย์สารสนเทศ (5) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) สํานักกฎหมาย (6) สํานักกฎหมาย

(5) สํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน (7) สํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน

(6) สํานักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (8) สํานักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

(7) สํานักบริหารกองทุน (9) สํานักบริหารกองทุน

(8) สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (10) สาํนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรปูที่ดิน

(9) สํานักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี (11) สาํนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

(10) สาํนักวิชาการและแผนงาน (12) สาํนักวิชาการและแผนงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน)

(11) สาํนักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัด (13) สาํนักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวัด

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

สาํนักงานการปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม

ภาคผนวก



สาํนักงานการปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

               ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 6 ก 27 มกราคม 2552 

ราชการบริหารส่วนกลาง  (1 หน่วยงาน )

(1) สํานักส่งเสริมการมีส่วนรว่ม

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



กรมตรวจบญัชสีหกรณ์
1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 17 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 17 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักบริหารกลาง (3) สํานักบริหารกลาง

(2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(3)-(12) สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 (5)-(14) สาํนักตรวจบัญชีสหกรณ์เขต 1-10

(13) สาํนักแผนงานและโครงการพิเศษ (15) สาํนักแผนงานและโครงการพิเศษ

(14) สาํนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (16) สาํนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

(15) สาํนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถา่ยทอดเทคโนโลยี (17) สาํนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถา่ยทอดเทคโนโลยี

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ไมม่)ี

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

ราชการบริหารส่วนกลาง  (3 หน่วยงาน )

(1) สํานักพัฒนาการตรวจสอบกิจการ

(2)-(3) สํานักตรวจบัญชีสหกรณ์เขต 11-12

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

              ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 6 ก 27 มกราคม 2552 

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 20 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 20 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) กองคลัง (5) สํานักบริหารการคลัง

(4) กองแผนงาน (6) สํานักนโยบายและแผน

(5) กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (7) สํานักส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารแิละพื้นที่เฉพาะ

(6) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (8) สํานักพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

(7) ศูนย์สารสนเทศ (9) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(8) สํานักพัฒนาการถา่ยทอดเทคโนโลยี (10) สาํนักส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตร

(9) สํานักพัฒนาเกษตรกร (11) สาํนักพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

(10) สาํนักพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร (12) สาํนักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

(11) สาํนักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร (13) สาํนักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร

(12) สาํนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (14) สาํนักเกษตรกรุงเทพมหานคร

(13)-(18) สาํนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-6 (15)-(20) สาํนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1-6

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (2 หน่วยงาน) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (2 หน่วยงาน)

(19) สาํนักงานเกษตรจังหวัด (21) สาํนักงานเกษตรจังหวัด 

(20) สาํนักงานเกษตรอําเภอ (22) สาํนักงานเกษตรอําเภอ 

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาคผนวก



กรมส่งเสริมการเกษตร

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

              ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545 และ เล่ม 123 ตอนที่ 37 ก 10 เมษายน 2549 

ราชการบริหารส่วนกลาง  (       หน่วยงาน )

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก



1) หน่วยงานเดิม ที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรงุ

หน่วยงานปัจจุบัน หน่วยงานตามข้อเสนอ

ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 13 หน่วยงาน ) ราชการบริหารส่วนกลาง  ( 13 หน่วยงาน )

กลุม่ตรวจสอบภายใน (1) สํานักตรวจสอบภายใน

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร (2) สํานักพัฒนาระบบบริหาร

(1) สํานักงานเลขานุการกรม (3) สํานักบริหารกลาง

(2) กองการเจา้หน้าที่ (4) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) กองคลัง (5) สํานักบริหารการคลัง

(4) กองแผนงาน (6) สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

(5) ศูนย์สารสนเทศ (7) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(6)-(7) สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1-2 (8)-(9) สํานักสหกรณ์กรุงเทพมหานคร1-2

(8) สาํนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (10) สาํนักพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุม่เกษตรกร

(9) สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (11) สาํนักวิจยัและวิชาการสหกรณ์

(10) สาํนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ (12)  สาํนักพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

(11) สาํนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (13) สาํนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (1 หน่วยงาน)

(12) สาํนักงานสหกรณ์จังหวัด (14) สาํนักงานสหกรณ์จังหวัด 

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่)

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาคผนวก



กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. หน่วยงานที่เสนอขอตั้งใหม่

หมายเหตุ : หน่วยงานปัจจุบัน ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

              ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก 9 ตุลาคม 2545 

ราชการบริหารส่วนกลาง  (2 หน่วยงาน )

(1) สํานักพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน

(2) สํานักพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าและบริการ

การปรับปรุงหน่วยงานภายในกรม (ตอ่) ภาคผนวก
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