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แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.1 เกษตรอัตลักษณ�พ� ้นถิ �น
เป�าหมาย   030101   สินค�าเกษตรอัตลักษณ�พ� ้นถิ �นมีมูลค�าเพ� �มข� ้น

F0101 ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

F0102 ขีดความสามารถดานการผลิต

F0103 การรวมกลุม และการสรางเครือขาย 

F0104 แผนการผลิตสินคาที่มีประสิทธิภาพ

F0105 การรวบรวมสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
และการอนุรักษพันธุ

V01
การเพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิต

F0201 การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
และสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

F0202 การสรางแบรนด/สรางเรื่องราว

F0203 มาตรฐานรับรองสินคา และระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ

F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ

F0205 การพัฒนาคุณภาพสินคา

F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ 

V02
การสรางมูลคาเพิ่ม

V03
การตลาด

สินคาเกษตร

อัตลักษณพื้นถิ่น

มีมูลคาเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

F0401 ฐานขอมูลเกษตรอัตลักษณ

F0402 การวิจัยดานเกษตรอัตลักษณ

F0403 การบริหารจัดการพื้นที่  

F0404 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป

F0405 การรวมกลุมเพื่อเปนผูประกอบการ

F0406 นโยบายและแผน
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F0301 การเขาถึงขอมูลสินคา

F0302 การสรางเครือขายและชองทางการจำหนาย
สินคา

F0303 การถายทอดองคความรูดานการบริหารจัดการ
ดานการตลาดเฉพาะ

F0304 การประชาสัมพันธ

F0305 การจัดแสดงงานสินคา

F0306 การสรางการรับรู

F0307 ความรูความเขาใจดานโภชนาการ

กรมการขาว*กรมประมง* กรมปศุสัตว*
กรมสงเสริม
การเกษตร*

กรมสงเสริม
สหกรณ

กรมหมอนไหม*

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร
จังหวัดนครพนม 
กิจกรรมหลักท่ี 1.4
สงเสริมและพัฒนา
การระบบการเล้ียง
กระบือในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครพนมใหไดมาตรฐาน
2.โครงการสงเสริมการ
เล้ียงและแปรรูปปศุสัตว
เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ชายแดนใต

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรจังหวัด
นครพนมกิจกรรมยอยท่ี 2 
สงเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำใหไดมาตรฐาน 
GAP เพ่ือการคาและเพ่ิม
ผลผลิตสัตวน้ำในชุมชน
2.พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ผลิตภัณฑและนวัตกรรม
เกษตรใหมีศักยภาพใน
การแขงขันและสนับสนุน
การทองเที่ยว

1.พัฒนาคุณภาพปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลมจังหวัดกระบ่ี
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม 
(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล้ินจ่ีเพ่ือการคา)
3.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม 
(จัดทำแปลงสาธิตการผลิตและเพ่ิมมูลคาสับปะรด GI)
4.ยกระดับพืชเศรษฐกิจจังหวัดระนอง
5.พัฒนาผลิตภัณฑจากขาวและแปงขาวหอมมะลิเพ่ือเพ่ิมมูลคา
6.โครงการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ GI
7.โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินคาเกษตรกลุมจังหวัด
8.โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
9.โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร
จังหวัดสงขลา
10.กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมดอกเมืองหนาว
11.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การผลิตไมดอกเมืองหนาว
12.โครงการพัฒนาคุณภาพเสนไหมภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP และการตลาด
13.โครงการฟนฟูและอนุรักษสวนทุเรียนนนทบุรีอยางย่ังยืน
14.โครงการการแกไขปญหาโรคเห่ียวในกลวยหิน 
15.ยะลาเมืองทุเรียน (YalaDurianCity)
16.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนครบวงจร
17.สงเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดนอกฤดู

1.โครงการพัฒนาและเผยแพรงานวิจัยหมอนไหม ป 2563
2.โครงการยกระดับผาทออีสานสูสากล ป 2563
3.กิจกรรมหลักบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
การผลิตหมอนไหม ป 2563
4.กิจกรรมหลักอนุรักษและคุมครองหมอนไหม ป 2563
5.โครงการผลิตและกระจายพันธุหมอนไหมและวัสดุยอมสี ป 2563
6.กิจกรรมหลักสงเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหมอนไหม ป 2563
7.กิจกรรมหลักสงเสริมละพัฒนามูลคาสินคาเกษตรดานหมอนไหม ป 2563
8.กิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหมอนไหม ป 2562
9.โครงการยกระดับผาไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูสากล ป 2562
10.กิจกรรมผลิตพันธุหมอนไหมและวัสดุยอมสี ป 2562
11.กิจกรรมบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
การผลิตหมอนไหม ป 2562
12.กิจกรรมหลักอนุรักษและคุมครองหมอนไหม ป 2562
13.โครงการธนาคารหมอนไหม ป 2562

โครงการพัฒนา
และสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตร

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ

ผลิตทางการเกษตร
และสรางมูลคาเพ่ิม

ภายใตเกษตร
ปลอดภัยและ

เกษตรกรรมยั่งยืน

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

กรมวิชา
การเกษตร*

กรมพัฒนาที่ดิน*

สำนักงาน
มาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหาร
แหงชาติ*

กรมการแพทย
แผนไทย

และการแพทย
ทางเลือก

กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชี

สหกรณ
กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร*

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 
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แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย
เป�าหมาย   030201   สินค�าเกษตรปลอดภัยมีมูลค�าเพ� �มข� ้น (GAP และเกษตรอินทร�ย�)

F0101 การบริหารจัดการพื้นที่

F0102 การผลิตเกษตรอินทรียที่มีคุณภาพ/         
เหมาะสม 

F0103 การเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน 

F0104 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

V01
ปจจัยการผลิต

F0201 แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

F0202 การรวมกลุมในการทำเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย

F0203 มาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย

F0204 การสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑ

F0205 การเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ

V02
การผลิต

V03
การสรางมูลคาเพิ่ม

สินคาเกษตรปลอดภัย

มีมูลคาเพิ่มข�้น 

(GAP การเกษตรอนิทร�ย)

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มข�้น 

F0501 การวิจัยและพัฒนาพันธุ 
F0502 เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องมือ 
F0503 การบริหารจัดการน้ำ
F0504 กฎหมาย และกฎระเบียบที่เอื้อตอการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
F0505 การจัดทำฐานขอมูลดานเกษตรปลอดภัย

F0506 ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน
F0507 การสงเสริมดานบุคลากรและพัฒนาใหความรู
F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการเขาถึงแหลงเงินทุน
F0509 แผนงานที่สนับสนุนสินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
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F0301 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือความปลอดภัย
อาหาร

F0302 การแปรรูปผลิตภัณฑตามมาตรฐานท้ังใน   
และตางประเทศ 

F0303 มาตรการ สงเสริมการลงทุนของผู       
ประกอบการแปรรูปดานเกษตรปลอดภัย             
และเกษตรอินทรีย

F0304 บรรจุภัณฑและโครงสรางพื้นฐาน 

V04
การตลาด

F0401 การเพิ่มชองทางการตลาดและธุรกิจ
ทั้งในและตางประเทศใหกับสินคาและบริการ 
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

F0402 การเจรจาการคา/การเปดตลาด/         
ความรวมมือ/ลดอุปสรรคทางการคา 

F0403 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย

F0404 การสรางตราสินคาและความเชื่อมั่นใหกับสินคา
และบริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

F0405 ความตระหนักรูถึงความสำคัญของ
ความปลอดภัยของสินคา

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ

กรมประมง*กรมปศุสัตว*
กรมสงเสริม
การเกษตร*

กรมสงเสริม
สหกรณ

กรมหมอนไหม*
สำนักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ*

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร*

1.สงเสริมการผลิตผักปลอดภัยและยกระดับสูเกษตรอินทรียวิถีชุมชน
2.กิจกรรมท่ี1สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
3.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
4.โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรกรรมย่ังยืนดวยระบบPGS
5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม
6.เกษตรสรางอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก
7.สงเสริมการตลาดการบริโภคอาหารปลอดภัย
8.สงเสริมแหลงจำหนายสินคาเกษตรปลอดภัยไรสารพิษสูตลาดดิจิทัล
9.สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
10.พัฒนาประสิทธิภาพการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก
11.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาขาวหอมมะลิตามมาตรฐาน
อินทรีย (มุกดาหาร)
12.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
13.โครงการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา
14.สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเครือขายปราชญชาวบาน
15.โครงการสงเสริมการเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16.โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรียครบวงจรระยะท่ี1 (2563-2565)
17.เมืองมหาสารคามสีเขียวสูเกษตรกรรมย่ังยืนและชุมชนเกษตรอัจฉริยะ
18.โครงการขับเคล่ือนภาคการเกษตรสูความย่ังยืนกลุมจังหวัดภาคใตฝง
อาวไทย
19.“พัทลุงเมืองเกษตรกรรมย่ังยืน”(PhatthalungSustainableAgriculture)
20.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาขาวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย
(สกลนคร)กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานขาวตามระบบมาตรฐานอินทรีย
21.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาขาวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย
(สกลนคร)กิจกรรมการฝกอบรมถายทอดความรูการผลิตขาวตามระบบ
มาตรฐานอินทรีย(การศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว)

1.กิจกรรมสนับสนุนเล้ียงไกไขสงเสริมการเรียนรูเชิงธุรกิจจำหนายไขนอกคอก
2.โครงการเล้ียงไกไขเพ่ิมรายไดตามเเนวเกษตรอินทรียวิถีกาฬสินธุ
3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม
(กิจกรรมหลักท่ี๑.๓นครพนมแหลงโคเน้ือลุมน้ำโขง(ระยะท่ี๒ปท่ี๓))
4.โครงการสุนัขจรจัดปลอดโรคคนปลอดภัย
5.การพัฒนาระบบการผลิตและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใน
”หมูดำกรมปศุสัตว1”ที่เลี้ยงแบบสุกรปลอดภัยในเกษตรกรรายยอย
พ้ืนท่ีจังหวัดแพร
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีและอาหาร
ปลอดภัยสูผูบริโภค
7.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโคเน้ือจังหวัดกาฬสินธุ
8.ยกระดับคุณภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพเขาสูระบบมาตรฐาน
9.สงเสริมและพัฒนาความรวมมือเพ่ือขยายตลาด
10.เพ่ิมศักยภาพการผลิตระดับฟารม
11.การสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดเสริมแกเกษตรกร/1) กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการตลาดโคเน้ือคุณภาพ2)กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการตลาดกระบือคุณภาพ
3)กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการตลาดไกพ้ืนเมือง
12.โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
13.โครงการสงเสริมการศึกษาวิจัยและสรางนวัตกรรมของระบบการผลิต
การแปรรูปและการตลาดสินคาเกษตรกิจกรรมยอยสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ
การตลาดฟารมโคนมและผลิตภัณฑนมอินทรีย
14.โครงการสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพสินคาเกษตรสูความย่ังยืน
15.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารสัตว
เชิงพาณิชย
16.โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากลุมผูเล้ียง
โคเน้ือและกระบือ
17.โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดี
18.โครงการพัฒนากระบือพันธุดีจังหวัดอุทัยธานี
19.กิจกรรมที่ 5 สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
ดานปศุสัตว

1.โครงการกาฬสินธุกรีนมารเก็ต(KalasinGreenMarket)กิจกรรมหลักสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยและยกระดับสูเกษตรอินทรียวิถีชุมชน

2.โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย 3.การจัดงานแสดงและจำหนายมหกรรมสินคาเกษตรพระนครศรีอยุธยา(โครงการบริหาร

จัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร) 4.สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 5.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม

(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีและไดมาตรฐาน) 6.สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรส ูSmartFarmer (ภายใตโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบบูรณาการ) 7.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนม(สงเสริมการผลิตผักอินทรีย) 8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรจังหวัดนครพนมกิจกรรมปลูกสรางสวนทุเรียน,มังคุดและเงาะแบบผสมผสาน 9.โครงการการเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะขามหวาน

(โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร) 10.โครงการสงเสริมการแปรรูปลางสาดขั้นตน(โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร)11.โครงการ

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสูการปฏิบัติ(โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร) 12.โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัย(โครงการพัฒนา

การเกษตรแบบครบวงจร) 13.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังดวยระบบน้ำหยด(โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร)

14.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ(โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร) 15.โครงการเพิ่มผลผลิตดานการเกษตรกิจกรรมหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน(มันสำปะหลัง) 16.โครงการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยมุงสูเกษตรอินทรีย

ลุมภู 17.โคกหนองนาโมเดลมุกดาหาร 18.โครงการพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปและการตลาดสินคาเกษตรกิจกรรมหลักสงเสริมการผลิต

การแปรรูปและการตลาดสับปะรดและมะพราวครบวงจรกิจกรรมยอยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ

19.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการและสรางความรวมมือของหนวยงานภาคการเกษตร/กิจกรรมยอยจัดงานเกษตรและของดีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 20.โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวเพื่อสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 21.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขับเคลื่อนเกษตร

ปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 22.โครงการพัฒนากลุมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรียแบบครบวงจร

23.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิในเขตทุงกุลารองไหดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใตกลุมเครือขายแปลงใหญ

(ตอเนื่องปที่2) 24.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยกิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน

เกษตรปลอดภัยGAP/อินทรีย 25.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและองคกรเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 

26.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร 27.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร

กิจกรรมหลักการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตรพระราชากลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรกิจกรรมยอยการสรางเกษตรกรตนแบบตามศาสตร

พระราชา 28.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 29.พัฒนาSmartFarmer 30.สงเสริมการผลิต

สินคาเกษตรอินทรีย 31.สงเสริมและพัฒนาเมลอนและพืชผัก 32.สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูตลาดสากล 33.กิจกรรมที่4

สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยดานพืช 34.สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย 35.กิจกรรมที่3ฟนฟูความอุดมสมบูรณ

ของดินและสงเสริมการใชสารอินทรียเพื่อยกระดับเกษตรปลอดภัยสูมาตรฐานอินทรีย 36.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพYoungSmartFarmer

สูผูประกอบการเกษตรปลอดภัย 37.สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 38.โครงการสงเสริมการผลิตไมผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

(กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินคาเกษตรจังหวัดระยอง) 39.โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 40.โครงการ

การสรางเสริมพัฒนาสวนสตรอวเบอรรีปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยว 41.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวปลอดภัย

แบบครบวงจรและการลดตนทุนการผลิตขาว 42.โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรกิจกรรมหลักสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

และเชื่อมโยงเครือขายการตลาดสูสากล 43.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 44.โครงการสงเสริม

และพัฒนาชาวสวนทุเรียนคุณภาพเพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพดี(โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร) 45.โครงการสงเสริมการผลิตไมผล

แบบแปลงใหญ(ไมผลพืชผัก) 46.สงเสริมการผลิตปุยหมักธรรมชาติปุยอินทรียอัดเม็ดบานน้ำจำ 47.สงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและ

ผักอินทรียไดมาตรฐาน 48.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร(ขาวสมุนไพร) 49.สงเสริมการ

ผลิตหนอพันธุสับปะรดผลสดพันธุMD2และLP1 50.โครงการพัฒนาศักยภาพสินคาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

1.โครงการพัฒนา 
เกษตรกรรมย่ังยืน   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการพัฒนา 
เกษตรกรรมย่ังยืน (โครงการ 
ยอยเกษตรอินทรีย)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ป2563)
2.โครงการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารประมง
ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง2กิจกรรมจัดทำ
แพซั้งเชือกสำหรับแหลงอาศัยสัตวน้ำจังหวัด 
สมุทรสงคราม
3.โครงการสงเสริมการใชนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย 
เพื่อการผลิตกุงทะเลคุณภาพในกลุมผูเลี้ยงกุงทะเล  
และฟนฟูคุณภาพดินและน้ำในอาวบานดอน
4.สงเสริมการผลิตดานประมงตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง
5.สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ำแบบใชน้ำนอย    
(ภายใตโครงการสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ)
6.สงเสริมการเลี้ยงกุงกามกราม(ภายใตโครงการ      
สงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ)
7.สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
8.กิจกรรมที่6สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
ดานประมง
9.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุสัตวน้ำปลอดภัย  
ตามมาตรฐานอินทรียสูการแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิม
10.สงเสริมการเลี้ยงปลาหลด
11.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
12.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

1.โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน
2.โครงการกาฬสินธุ
กรีนมารเก็ต
(Kalasingreenmarket)
กิจกรรมฝกปฏิบัติเรียนรู
กระบวนการผลิตมะมวง
มาตรฐานGAPแปลงใหญ
ของสมาชิกสหกรณ

1 .ผลผลิตสินค า เกษตร
มีคุณภาพได มาตรฐาน
2.โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตร
3.โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน
4.ผลผลิตหนวยงานตรวจสอบ
รับรองท้ังภาครัฐและเอกชน
ไดรับการรับรองจากมกอช.
5.ผลผลิตมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร

โครงการสงเสริม
การผลิตหมอนไหม
อินทรียป 2563

โครงการพัฒนา
เกษตรกรรม

ยัง่ยนื

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

1.กรมวิชาการเกษตร*
2.กรมชลประทาน
3.กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร
4.กรมพัฒนาท่ีดิน*
5.สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม*
6.องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร
7.องคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย
8.องคการสะพานปลา
9.สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
10.สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)
11.กรมการพัฒนาชุมชน
12.กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
13.กรมการคาภายใน
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หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย
เป�าหมาย   030202   ผลิตภัณฑ�เกษตรปลอดภัยของไทยได�รับการยอมรับด�านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค�าทางโภชนาการสูงข� ้น

กรมวิชา
การเกษตร*

กรมการขาว*
กรมตรวจบัญชี

สหกรณ
กรมประมง*

กรมสงเสริม
การเกษตร*

กรมสงเสริม
สหกรณ

สำนักงาน
มาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร* กรมพัฒนาที่ดิน

องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร

สำนักงาน
กองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สถาบัน
มาตรวิทยา
แหงชาติ

องคการ
สะพานปลา

สำนักงาน
พัฒนาการ

วิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

กรมหมอนไหม*
สำนักงาน

การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

F0101 การกำหนดมาตรฐานสินคาเกษตร

F0102 การรับรองแหลงผลิตตามมาตรฐานของ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

F0103 ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน  
กำกับดูแล ควบคุม และการตรวจสอบยอนกลับ 

F0104 ตนแบบการนำมาตรฐานสินคาเกษตรไปใช

V01
ระบบรับรองมาตรฐาน

F0201 ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน

F0203 สงเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ 

F0203 แฟลตฟอรมฐานขอมูลสินคาเกษตร/ 
สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร ที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน

V02
ความเช�่อมั่น

V03
การประชาสัมพันธ

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรับการยอมรับดานคุณภาพความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการสูงข�้น

F0401 เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องมือ

F0402 การบังคับใชกฎหมาย

F0403 การเผยแพร/ถายทอดองคความรูเกษตรอินทรีย

F0404 ฐานขอมูลดานเกษตรปลอดภัย

F0405 ศักยภาพดานบุคลากร 

F0406 ระบบงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเพื่อการมาตรฐานของสินคาเกษตรและอาหาร

F0407 การรวมกลุมในการทำเกษตรอินทรีย
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F0301 ความตระหนักรูถึงความสำคัญของความ
ปลอดภัยของสินคา

F0302 การสงเสริมการบริโภคสินคาปลอดภัย         
และสินคาเกษตรอินทรีย

F0303 การยอมรับมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย     
และเกษตรอินทรียของไทย

ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัย

ของไทยไดรับการยอมรับ

ดานคุณภาพความปลอดภัย

และคุณคาทางโภชนาการสูงข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

โครงการสงเสริม
สหกรณกลุม

เกษตรกรลดใชสาร
เคมีเพื่อลดตนทุน
การผลิตและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การแขงขัน

1.โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตร
2.โครงการขยาย
ศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุขาว
3.โครงการสงเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ(Smart
BigFarming)
4.โครงการพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตร

1.โครงการพัฒนา 
เศรษฐกิจดิจิทัล
2.ผลผลิตสหกรณ 
และกลุมเกษตรกร
ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาตาม
ศักยภาพ
3.พัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีศักยภาพ
4.โครงการขับเคล่ือน
สหกรณใหเปน
องคกรหลักระดับ
อําเภอ (พัฒนา
สถาบันเกษตรกร 
รูปแบบประชารัฐ)

โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยสินคา
เกษตรและอาหาร
ของประเทศเม่ือมี
การปฏิรูปดานการ
มาตรฐาน

การศึกษาบทบาท
ของผูประกอบการ
ธุรกิจผลไม(ล ง)
ท่ีมีตอการเขาถึง
ตลาดของเกษตรกร
ไทย

1.กิจกรรมสงเสริมการ
เล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยในบอ
พลาสติก
2.กิจกรรมสงเสริมการ
เล้ียงปลาตะเพียนขาว
เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ
ปลาสม
3.สงเสริมการผลิตและ
สรางมูลคาเพ่ิมสินคา
เกษตรปลอดภัยได
มาตรฐานป 2563
(การรักษาคุณภาพ
น้ําใหเหมาะสมใน
การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ)
4.โครงการปรับปรุง
ขอมูลทะเบียน
เกษตรกร

1.พัฒนาศักยภาพดานการบัญชีแกสมาชิก
สหกรณและประชาชนกลุมเปาหมายป
งบประมาณพ.ศ.2563
2.โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแกสหกรณ
และกลุมเกษตรกรปงบประมาณพ.ศ.2563
3.ฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั ้นพื ้นฐานแก
สมาชิกสหกรณปงบประมาณพ.ศ.2563
4.ตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรมทาง
การเงินระหวางสหกรณและสมาชิกปงบประมาณ
พ.ศ.2563
5.ตรวจสอบบัญชีประจำปสหกรณและกลุ ม
เกษตรกรปงบประมาณพ.ศ.2563
6.พัฒนาศักยภาพดานการบัญชีแกสมาชิก
สหกรณและประชาชนกลุมเปาหมาย
ปงบประมาณพ.ศ.2562
7.ฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก
สมาชิกสหกรณปงบประมาณพ.ศ.2562
8.พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการ
เงินการบัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกร
ปงบประมาณพ.ศ.2562
9.ตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรม
ทางการเงินระหวางสหกรณและสมาชิก
ปงบประมาณพ.ศ.2562
10.ตรวจสอบบัญชีประจำปสหกรณและกลุม
เกษตรกรปงบประมาณพ.ศ.2562

1.สงเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี
2.ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรกรรมยั่งยืนดวยระบบPGS (กิจกรรม
จัดทำแปลงตนแบบการผลิตสินคาเกษตรอินทรียPGSฯ)
3.สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน(ภายใตโครงการสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ)
4.โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
5.โครงการสงเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปเกษตรอินทรีย
6.โครงการพัฒนางานในพ้ืนท่ี"โครงการซแรยอทิตยา"
7.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัย
บุรินทรกิจกรรมหลักกรเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตรพระราชา
กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรกิจกรรมยอยการสรางการรับรูใหแกเกษตร
ตามศาสตรพระราชา
8.โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย
9.สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียใหไดมาตรฐาน
10.สงเสริมการเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย
11.โครงการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี
12.กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมผลแบบผสมผสาน
13.สรางการรับรูปรับแนวคิดการผลิตและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย
14.สงเสริมการผลิตขาวสูมาตรฐานเกษตรอินทรียโครงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวครบวงจร
15.พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานเพื่อ
พัฒนาเปนแหลงผลิตสินคาคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน
16.โครงการพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
17.กิจกรรมเสริมสรางประสบการณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
18.สงเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด(สงเสริมการผลิตขาวอินทรีย)
ภายใตโครงการสงเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินคาเกษตรตาม
ความตองการของตลาดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
19.กิจกรรมพัฒนาขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการเพ่ือชุมชนเขมแข็ง
และรมเย็นบานสันติ2ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 
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หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ
เป�าหมาย   030301   สินค�าเกษตรชีวภาพมีมูลค�าเพ� �มข� ้น

F0101 การสำรวจ/อนุรักษ/รวบรวมพันธุพืช
พันธุสัตวประมง จากแหลงธรรมชาติในทองถิ่น/ 
ชุมชน
F0102 การสงเสริมการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ
F0103 การผลิตโดยใชผลพลอยไดและวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร
F0104 การรวบรวมสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
และการอนุรักษพันธุ
F0105 การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ประมงเพื่อ
พัฒนาเปนสินคาจากมาตรฐานชีวภาพในทองถิ่น

V01
การเพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิต

F0201 กระบวนการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ       
ที่มีประสิทธิภาพ
F0202 มาตรฐานระบบการผลิตและมาตรฐาน
สินคาเกษตรชีวภาพ
F0203 บรรจุภัณฑที่ผลิตจากชีวภาพเพื่อรักษา
คุณภาพสินคาและดึงดูดผูบริโภค
F0204 แปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย
F0205 การยกระดับผลิตภัณฑสูสินคาพรีเมียม
F0206 การสรางแบรนดใหมีความนาสนใจ
F0207 การพัฒนาแหลงผลิตเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร 

V02
การสรางมูลคาเพิ่ม

และพัฒนาผลิตภัณฑ

V03
การตลาด

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรช�วภาพมีมูลคาเพิ่มข�้น

F0401 กฏหมายและระเบียบที่เอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรชีวภาพ

F0402 ฐานขอมูลเกษตรชีวภาพ

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

F0405 ศักยภาพบุคลากร

F0406 การเขาถึงแหลงเงินทุน สินเชื่อ เพื่อการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

F0407 แผนงานที่สนับสนุนสินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
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F0301 การประชาสัมพันธ สงเสริมการบริโภค
สรางความเขาใจในผลิตภัณฑ 
F0302 การเพิ่มชองทางและเชื่อมโยงตลาดสินคา
เกษตรชีวภาพทั้งในและตางประเทศ 
F0303 การสำรวจความตองการสินคาเกษตร  
ชีวภาพของตลาด 

สินคาเกษตรช�วภาพ

มีมูลคาเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ
กรมประมง* กรมวิชาการเกษตร*

กรมสงเสริม
การเกษตร*

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร*

องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร

สำนักงาน
พัฒนาการ

วิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

กรมการแพทย
แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก*

สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

กรมสงเสริม
สหกรณ

กรมหมอนไหม
สำนักงาน 

การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ*

กรมการขาว กรมชลประทาน
กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ
กรมปศุสัตว*

โครงการสงเสริม
และพัฒนา

เกษตรกรสถาบัน
เกษตรกรใหมีความ
เขมแข็งโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมดานการ
ประมง
2.โครงการวิจัยและพัฒนา
การประมง
3.โครงการวิจัยและนวัตกรรม
สรางความเขมแข็งดานการ
ประมง
4.โครงการวิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมประมง
5.ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
ดานการประมง

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ
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แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ
เป�าหมาย   030302   ว�สาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิป�ญญาท�องถิ �นมีการจัดตั ้งในทุกตำบลเพ��มข� ้น

F0101 การสำรวจแหลงทรัพยากรชีวภาพใน
ทองถิ่น/ ชุมชนที่สามารถนำมาตอยอดเปน
ผลิตภัณฑได

F0102 การรวบรวมผลิตภัณฑเกษตรชีวภาพ        
ในทองถิ่น/ชุมชน 

F0103 การประเมินความตองการของตลาด

F0104 การรวมกลุมเกษตรกร

F0105 การใหความรูและคำแนะนำในดาน      
การจัดตั้งวิสาหกิจ 

V01
การสำรวจแหลงทรัพยากรช�วภาพ

F0201 แผนการดำเนินงาน/แผนการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ

F0202 ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของตลาด

F0203 แหลงเงินทุนสำหรับการดำเนินการ สำหรับ
การจัดต้ังวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน

F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร 
จัดการสินคาเกษตรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

F0205 กระบวนการเรียนรู การผลิต แปรรูปสินคา
เกษตรชีวภาพ

F0206 การเปนผูประกอบการวิสาหกิจ

V02
การจัดตั้ง/บร�หารจัดการว�สาหกิจ

(เช�งพาณิชย)

V03
การพัฒนาว�สาหกิจใหเขมแข็ง

และยั่งยืน

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอว�สาหกิจเกษตรฐานช�วภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตำบลเพิ่มข�้น

F0401 กฏหมายและระเบียบเอื้อตอการพัฒนาวิสาหกิจฐานขีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น    

F0402 ฐานขอมูลเกษตรชีวภาพ

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

F0404 ศักยภาพบุคลากร  

F0405 การเขาถึงแหลงเงินทุนสำหรับการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิสาหกิจ          
เกษตรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
F0406 แผนงานที่สนับสนุนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น          
มีการจัดตั้งในทุกตำบลเพิ่มขึ้น
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F0301 การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

F0302 การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ

F0303 ความตองการสินคาเกษตรชีวภาพ         
ของตลาด 

F0304 การซื้อขายผานระบบตลาดออนไลน

F0305 การยกระดับวิสาหกิจเพื่อการสงออก

F0306 เครือขายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม     
และการทองเที่ยวเกษตร/การจัดการตลาด          
ในประเทศและตางประเทศ 

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

ว�สาหกิจเกษตรฐานช�วภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่น

มีการจัดต้ังในทุกตำบลเพ่ิมข�น้

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

กรมวิชาการ
เกษตร

กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ

กรมประมง
กรมสงเสริม
การเกษตร*

กรมสงเสริม
สหกรณ

กรมหมอนไหม
สำนักงาน

การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร*

สำนักงาน
พัฒนาการ

วิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

กรมการแพทย
แผนไทย

และการแพทย
ทางเลือก

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ
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แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.4 เกษตรแปรรูป
เป�าหมาย   030401   สินค�าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ�มีมูลค�าเพ� �มข� ้น

F0101 การรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพ           
ของกลุมใหมีความพรอมเพื่อการแปรรูป

F0102 การทำเกษตรพันธะสัญญา
      

V01
การรวมกลุม

F0201 วัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน

F0202 ความพอเพียงของวัตถุดิบทดแทน                
การนำเขา

V02
วัตถุดิบ

V03
การแปรรูป/สรางมูลคา

สินคาเกษตรแปรรูป

และผลิตภัณฑ

มีมูลคาเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มข�้น

F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

F0502 องคความรู/ความรูดานการแปรรูป 

F0503 การวิจัยพัฒนาดานเกษตรแปรรูป

F0504 โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง

F0505 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการแปรรูปและการตลาด

F0506 การเขาถึงแหลงทุน

F0507 กฎระเบียบที่เอื้อตอการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรแปรรูป

F0508 แผนงานที่สนับสนุนสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น
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F0301 ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแตง/คัดบรรจุ   และ
บรรจุภัณฑ

F0302 การบริหารสินคาคงคลัง

F0303 เทคโนโลยีการแปรรูป

F0304 โครงสรางพื้นฐานเพื่อการแปรรูป

F0305 อุปกรณ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อแปรรูป 
ทดแทนแรงงานคน/ทุนแรงคน

F0306 ความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑ พรอม
บรรจุภัณฑ 

F0307 การออกแบบพัฒนา/ใชบรรจุภัณฑ

F0308 การสรางตราสินคา และสรางเรื่องราว

V04
การตลาด

F0401 การสรางเครือขายตลาดแปรรูป/          จับ
คูธุรกิจ

F0402 ชองทางจำหนาย และขยายตลาดทั้งใน 
และตางประเทศ

F0403 บริการหลังการขาย

F0404 การประชาสัมพันธ

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

กรมการขาว* กรมประมง*กรมปศุสัตว*
กรมสงเสริม
การเกษตร*

กรมสงเสริม
สหกรณ

การยาง
แหงประเทศไทย*

องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร

สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

กรมการคา
ตางประเทศ*

การสงเสริม
อุตสาหกรรม*

1.โครงการรณรงคขาว
และผลิตภัณฑขาว
ของไทยทั้งตลาด
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ตางประเทศ
2.โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สรางมูลคา
เพิ่มสูง
3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการ
แปรรูปสินคาเกษตร

1.โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตสินคาเกษตร
จังหวัดนครพนม
2.สงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตปศุสัตวจังหวัด
มุกดาหาร(สำนักงาน
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร)
3.ยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร
อินทรียและเครือขาย
เกษตรอินทรีย
4.โครงการเช่ือมโยงตลาด
ขาวสารกับเครือขาย
สหกรณ
5.สงเสริมการตลาดขาว
แปลงใหญภายใตโครง
การพัฒนาเกษตรกรกลุม
เกษตรกรและสหกรณ
การเกษตรใหมีศักยภาพ
และความเปนเลิศทาง
ดานอาชีพ

1.โครงการการสนับสนุน
เกษตรกรและผู
ประกอบการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ยางการยกระดับมาตรฐาน
องคกรดานอุตสาหกรรม
ยางป2563
2.โครงการการสนับสนุน
เกษตรกรและผู
ประกอบการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ยางการยกระดับมาตรฐาน
องคกรดานอุตสาหกรรม
ยางป2561
3.โครงการการสนับสนุน
เกษตรกรและผู
ประกอบการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ย า ง ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ
มาตรฐานองคกรดาน
อุตสาหกรรมยางป2562
4.โครงการพัฒนาตลาด
ยางพาราการยางแหง
ประเทศไทย
ปงบประมาณ2562

1.โครงการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ และบรรจุ
ภัณฑ ดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรคเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสูตลาดสากล

2.โครงการตลาดสินคา
เกษตรคุณภาพดิจิตอล

3.โครงการศูนยรวบ 
รวม จำหนายและ
กระจายสินคาเกษตร
อินทรีย

การสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยท่ีมี
ศักยภาพและการ
ผลักดันผลงานวิจัย

สูการนำไปใช
ประโยชน

1.สงเสริมเลี้ยงปลา
รวมในบอดิน
2.สงเสริมการเลี้ยง
สัตวน้ำเพื่อการ
บริโภคแปรรูปและ
จำหนายภายใต
โครงการพัฒนา
เกษตรกรกลุม
เกษตรกรและ
สหกรณการเกษตร
ใหมีศักยภาพและ
ความเปนเลิศทาง
ดานอาชีพ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว

นครชัยบุรินทรครบวงจร/กิจกรรมหลักที่ ๔      

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ

2.โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว    

และประมงจังหวัดมุกดาหารกิจกรรมสงเสริม         

และพัฒนาการผลิตปศุสัตวจังหวัด

3.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย

กลุมนครชัยบุรินทรกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพ  

การแปรรูปผลิตภัณฑ

4.การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินคาปศุสัตว

5.โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโค

คุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด

6.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทรกิจกรรมหลักพัฒนา

ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ

1.เพิ่มขีดความ
สามารถในการ    
แขงขันอุตสาหกรรม  
เกษตรปลอดภัยและ
อินทรีย
2.พัฒนาและสราง 
มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ
ขาวอินทรีย
3.โครงการเสริม
สรางนวัตกรรมการ
ผลิตในอุตสาหกรรม
อาหาร
4.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพสินคา

เกษตรนวัตกรรมไทย
เพ่ือการตอยอดเชิง

พาณิชย

1.โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย          
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจังหวัดสกลนคร
2.การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปสับปะรดดวยนวัตกรรม
เชิงพาณิชย
3.สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
4.พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปและ
ประชาสัมพันธสินคาเกษตรคุณภาพจังหวัดสระแกว
5.เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเช่ือมโยง
การตลาดเครือขายสินคาปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอันดามัน
6.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู     
ผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูป
7.สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพ่ิมมูุลคาสินคาเกษตร
8.ตลาดเกษตรสีเขียว
9.โครงการพัฒนาการผลิตลำไยใหมีคุณภาพและยกระดับ
ผลิตภัณฑลำไยเพ่ือรองรับตลาดท้ังในและตางประเทศ
10.สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
11.กิจกรรมกอสรางโรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
12.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินคา
เกษตรโดยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
เรือนกระจกและเตาอบแหงไลความช้ืน
13.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต  
พืชและสัตวเศรษฐกิจ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

1.กรมวิชาการเกษตร
2.กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3.สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ
4.สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร
5.องคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทย
6.สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
7.สํานักปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
8.กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
9.สถาบันวิทยาลัยชุมชน
10.ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.)
11.กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทนทางเลือก
12.องคการสุรา
กรมสรรพสามิต

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ
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F0101 การใชประโยชนจากงานวิจัย      
ดานกระบวนการผลิต พันธุพืช ปศุสัตว 
ประมง ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกล
การเกษตรอัจฉริยะ 

F0102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตรอัจฉริยะ หรือเทคโนโลยี
การเกษตรดิจิทัล

V02
การจัดทำแปลงสาธ�ตตนแบบ

V03
การสงเสร�ม/ขยายผล

เกษตรอัจฉร�ยะ

V04
ประสิทธ�ภาพการผลิต

V05
การตลาด

V
al

ue
 C

ha
in F0201 แปลง/โรงเรือนสาธิตตนแบบ

เกษตรอัจฉริยะ

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ

F0301 แผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

F0302 เกษตรแปลงใหญอัจฉริยะ          
และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ

F0303 เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเกษตรกร
ใหเปน Smart Farmer/Young Smart 
Farmer/ Start Up

F0401 เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต     
และเก็บเก่ียว 

F0402 การใหบริการดานการเกษตร
อัจฉริยะ 

F0403 ระบบโลจิสติกส/คลังสินคา
อัจฉริยะ

F0404 แหลงเงินทุนเพ่ือขยายผล          
การใชเทคโนโลยีอัจฉริยะ

F0405 การแปรรูปผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

F0501 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจัดการ
ตลาดอัจฉริยะ จัดสรางแฟลตฟอรมตลาด 
Online Offline 

F0502 การเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม    
การทองเท่ียว

F0503 การประชาสัมพันธ จัดการแสดง
สินคาเกษตร และสรางคานิยมการบริโภค
สินคาเกษตรในประเทศ

V01
 การว�จัยและเทคโนโลยี

แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.5 เกษตรอัจฉร�ยะ
เป�าหมาย   030501   สินค�าที ่ ได�จากเทคโนโลยีสมัยใหม�/อัจฉร�ยะมีมูลค�าเพ� �มข� ้น 

V06 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉร�ยะมีมูลคาเพิ่มข�้น 

F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุพืช สัตว ประมง พรอมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

F0602 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเกษตร    

F0603 แผนงานที่สนับสนุนสินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพิ่มขึ้น 

สินคาที่ไดจากเทคโนโลยี

สมัยใหม/อัจฉร�ยะมีมูลคาเพิ่มข�้น 

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

กรมปศุสัตว* กรมสงเสริม
การเกษตร*

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร*

1.โครงการพัฒนา
สงเสริมการใช
นวัตกรรมทางการ
เกษตร
2.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาด
สินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีสำคัญ
กิจกรรม:เพ่ิมมูลคา
ผลิตโคเน้ือ/โคขุน
เพ่ือเพ่ิมมูลคา
"โคขุนหนองคายวากิว"

1.โครงการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
ระบบประกันภัย   
ภาคการเกษตร           
ของประเทศไทย
กรณีศึกษากุงขาว
แวนนาไม
2.โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลเกษตรกร
กลางระยะท่ี2

พ ัฒนาเคร ือข าย
องค กรเกษตรกร
SmartFarmerและ
Yo u n g S m a r t -
Farmer

กรมวิชา
การเกษตร

กรมหมอนไหม

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน
มาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร

องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ

กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริม
สหกรณ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ
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F0101 พันธุพืชและพันธุสัตวเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ

F0102 ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

F0103 การเขาถึงเทคโนโลยี

F0104 การเขาถึงแหลงเงินทุน

V01
ปจจัยการผลิต

V02
การพัฒนากระบวนการผลิต

V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอผลผลิตตอหนวยของฟารมหร�อแปลงที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉร�ยะเพิ่มข�้น

F0301 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

F0302 มาตรฐานการผลิต

F0303 วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุพืช ประมง ปศุสัตว
พรอมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

F0304 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเกษตร

F0305 แผนงานที่สนับสนุนผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

V
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แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.5 เกษตรอัจฉร�ยะ
เป�าหมาย   030502   ผลผลิตต�อหน�วยของฟาร�มหร�อแปลงที ่มีการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�/อัจฉร�ยะเพ� �มข� ้น 

F0201 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี

F0202 การใหบริการดานการเกษตรอัจฉริยะ 

F0203 ระบบโลจิสติกส/คลังสินคาอัจฉริยะ 

F0204 ผูประกอบการเทคโนโลยี
ผลผลิตตอหนวยของฟารม

หร�อแปลงที่มีการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม/อัจฉร�ยะเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

กรมวิชา
การเกษตร* กรมการขาว*

กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ

สำนักงาน
คณะกรรมการ

ออยและน้ำตาล*

สถาบัน
มาตรวิทยา
แหงชาติ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กรมสงเสริม
สหกรณ

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร

องคการตลาด
เพื่อเกษตรกรกรมประมง* กรมพัฒนาที่ดิน

กรมสงเสริม
การเกษตร

การยางแหง
ประเทศไทย*

โครงการพัฒนา
โรงเรือนพืชอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวอัจฉริยะ

หนวยบริการให
คำแนะนำการ

จัดการดินเคลื่อนที่
กรมพัฒนาที่ดิน

พัฒนาเกษตรกรสู
เกษตรกรอัจฉริยะ
(SmartFarmer)

1.โครงการระบบ  
สงเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ
2.โครงการการเล้ียง
พอแมพันธุปลานิล
และการอนุบาล
ลูกปลานิลแปลงเพศ
ดวยเคร่ืองใหอาหาร
อัตโนมัติ

1.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต/กิจกรรมการ

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและปลูก

ใหม (ป2563)

2.ชื่อโครงการวิจัยศึกษาการติดตามคารบอนโดย

ใชไอโซโทปคารบอน(13C)ที ่ได จากขบวนการ

สังเคราะหแสงที่ใบเคลื่อนยายไปใชในขบวนการ

สรางน้ำยาง (ป2563)

3.โครงการวิจัยการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะห

ดินของศูนยวิจัยยางบุรีรัมยใหไดการรับรองมาตรฐาน

มอก.17025-2560(ISO/IEC17025:2017)

4.โครงการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร    

และสถาบันเกษตรกร(SmartFarmer)/การพัฒนา

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง(SmartGroup)

5.โครงการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร    

และสถาบันเกษตรกร(SmartFarmer)

6.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราปงบประมาณ 2563

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก
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F0101 ความตองการ และสนับสนุนปจจัยการผลิต
ใหเพียงพอกับความตองการ

F0102 ขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร 

F0103 การเฝาระวังและเตือนภัยสินคาเกษตร

V01
ปจจัยการผลิต

F0201 การลดตนทุนการผลิต
F0202 การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
F0203 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 
F0204 การบริหารจัดการผลผลิตกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
F0205 การเขาถึงแหลงเงินทุน 
F0206 แปลงเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู
F0207 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ใหสอดคลองกับ
ระบบแผนที่การเกษตร 
F0208 การสงเสริมการรวมกลุม/การบริหารจัดการกลุม เพ่ือ
เพ่ิมอำนาจการตอรอง และเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได)

V02
การเพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิต

ภาคการเกษตร

V03
การตลาด

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอประสิทธ�ภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มข�้น

F0401 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

F0402 การรับรองมาตรฐานตาง ๆ 

F0403 ระบบตรวจสอบยอนกลับ 

F0404 ระบบโลจิสติกส 

F0405 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 

F0406 โครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร

F0407 แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
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F0301ชองทางดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

F0302 ตลาดรองรับสินคาเกษตรหลายระดับ 

แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป�าหมาย   030601   ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรต�อหน�วยมีการปรับตัวเพ� �มข� ้น 

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ
กรมการขาว* กรมตรวจบัญชี

สหกรณ
กรมประมง* กรมปศุสัตว* กรมพัฒนาที่ดิน*

กรมสงเสริม
การเกษตร* กรมหมอนไหม*

สำนักงาน
มาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

สำนักงาน
เศรษฐกิจการ

เกษตร*

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง*

กรมวิชา
การเกษตร

กรมสงเสริม
สหกรณ

องคการสงเสริม
กิจการโคนม

แหงประเทศไทย

สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

องคกรตลาด
เพื่อการเกษตร

กรมชลประทาน
กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร

1.โครงการเสริมสราง 
การรับรูขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณผานส่ือ
ประชาสัมพันธ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563)
2.โครงการสงเสริม  
และผลักดันภารกิจดาน
การเกษตรตางประเทศ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563)
3.โครงการเกษตรผสม
ผสานสูความย่ังยืน
4.สงเสริมแนวทาง 
เกษตรทฤษฏีใหม

1.การนำรองการ 
ใชแผนการใชที่ดิน
ระดับตำบลไปสู
การปฏิบัติ
2.สำรวจและจัดทำ
เขตเหมาะสม 
สำหรับปลูกไม
เศรษฐกิจโตเร็ว
3.โครงการพัฒนา
แหลงน้ำเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ำ
4.โครงการพัฒนา
แหลงน้ำชุมชน

1.สงเสริมและพัฒนาสวน
พุทราประวัติศาสตรกรุง
ศรีอยุธยา (โครงการ
สงเสริมการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ)
2.โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกใหม
เพ่ือเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง
3.สงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตตามระบบเกษตรกร
รมยั่งยืนของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน2

1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทำสารสนเทศ
ตนทุนการผลิตเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร
2.โครงการประเมินผล
ธนาคารสินคาเกษตร
3.โครงการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสินคาเกษตร
ที่สำคัญ(Zoning)

1.โครงการตลาดนำการ
ผลิตดานสินคาหมอนไหม
ป 2563
2.โครงการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
(ZoningbyAgri-Map)
ป 2563
3.โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการผลิต  
หมอนไหมดวยระบบ  
แปลงใหญ ป 2563
4.โครงการธนาคาร
หมอนไหมป 2563
5.โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการผลิต
หมอนไหมดวยระบบ  
แปลงใหญ ป 2562
6.โครงการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
(ZoningbyAgri-Map)
ป 2562

โครงการระบบ
สงเสริมเกษตร

แปลงใหญ

โครงการประกันภัย
ขาวนาปและขาวโพด

เล้ียงสัตว

โครงการระบบ
สงเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ

1.โครงการเสริมสราง
การรับรูขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณผ านสื ่อ
ประชาสัมพันธ
(ปงบประมาณพ.ศ.2563)
2.โครงการสงเสริมและ
ผล ักด ันภารก ิจด าน
การเกษตรตางประเทศ
(ปงบประมาณพ.ศ.2563)
3.โครงการเกษตรผสม
ผสานสูความยั่งยืน
4.สงเสริมแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม

1.โครงการบริการจัดการ
การผลิตสินคาเกษตร  
ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ  
การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) ปงบ     
ประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลง 
ใหญปงบประมาณ           
พ.ศ. 2563
3.โครงการบริการจัดการ
การผลิตสินคาเกษตร  
ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ  
การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) ปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2562
4.โครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลง 
ใหญปงบประมาณ         
พ.ศ. 2562

1.การผลิตกุงแมน้ำ
ปลอดภัย (โครงการ
บริหารจัดการการเกษตร
ปลอดภัยแบบครบวงจร)
2.สงเสริมการเล้ียงปลา
ตะเพียนขาวในนาขาว
อินทรีย
3.โครงการเสริมสราง
ความม่ันคงดานอาหาร
ประมงในกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 2 กิจกรรม
จัดทำแพซ้ังเชือกสำหรับ 
แหลงอาศัยสัตวน้ำ       
จังหวัดเพชรบุรี
4.พัฒนาระบบนิเวศทาง
น้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประมงของกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน
อยางย่ังยืน
5.โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินคาเกษตร
ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ  
การบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

ประสิทธ�ภาพการผลิต

สินคาเกษตรตอหนวย

มีการปรับตัวเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :
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F0101 การรวมกลุมของสถาบันเกษตรกร 

F0102 ระบบฐานขอมูลสมาชิก สถาบันเกษตรกร 

F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ

V01 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ ว�สาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย)

F0201 องคความรูใหสถาบันเกษตรกร และพัฒนาบุคลากร

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

F0203 โครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ 
และระบบธรรมาภิบาล

F0204 การสรางเครือขายการรวมกลุม

F0205 การสงเสริมอาชีพ

V02
การเพิ่มข�ดความสามารถ และยกระดับ

สถาบันเกษตรกร

V03
การตลาด

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสถาบันเกษตรกร (สหกรณ ว�สาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย) ที่ข�้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข�้น

F0401 กฎหมายและระเบียบที่สงเสริมสถาบันเกษตรกร

F0402 การเขาถึงแหลงเงินทุน 

F0403 แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร(สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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F0301 ตลาดกลาง ศูนยกระจาย และศูนยจำหนายสินคา
ทางการเกษตร

F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู

F0303 การตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

แผนแม�บทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแม�บทย�อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป�าหมาย   030602   สถาบันเกษตรกร(สหกรณ� ว�สาหกิจชุมชน และกลุ �มเป�าหมาย)ที ่ข� ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มีความเข�มแข็งในระดับมาตรฐานเพ��มข� ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ

ว�สาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย)

ที่ข�้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ มีความเขมแข็งในระดับ

มาตรฐานเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

กรมการขาว*กรมตรวจบัญชี
สหกรณ* กรมประมง* กรมสงเสริม

สหกรณ*

สำนักงาน
เศรษฐกิจ

การเกษตร*

การยาง
แหงประเทศไทย*

กรมวิชาการ
เกษตร

สำนักงาน
มาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร

องคการ
สะพานปลา*

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมสงเสริม
การเกษตร*

1.โครงการขยาย
ศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุขาว
2.โครงการสง
เสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ
(SmartBigFarming)
3.โครงการพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตร

1.กิจกรรมสงเสริม
การเล้ียงปลาดุก
บ๊ิกอุยในบอพลาสติก
2.โครงการปรับปรุง
ขอมูลทะเบียน
เกษตรกร

1.โครงการระบบ  
สงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ
2.โครงการสงเสริม
และสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวน
ยางปงบประมาณ
2563

การศึกษาบทบาท
ของผูประกอบการ
ธุรกิจผลไม (ลง)
ท่ีมีตอการเขาถึง

ตลาดของเกษตรกร
ไทย

1.โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
2.ผลผลิตสหกรณ
และกลุมเกษตรกร
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพ
3.พัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพื้นที่ที่
มีศักยภาพ
4.โครงการขับเคล่ือน
สหกรณใหเปน
องคกรหลักระดับ
อำเภอ(พัฒนา
สถาบันเกษตรกรรูป
แบบประชารัฐ)

1.พัฒนาศักยภาพดานการบัญชีแกสมาชิกสหกรณ
และประชาชนกลุมเปาหมายปงบประมาณพ.ศ.2563
2.โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแกสหกรณและ
กลุมเกษตรกรปงบประมาณพ.ศ.2563
3.ฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินข้ันพ้ืนฐานแกสมาชิก
สหกรณปงบประมาณพ.ศ.2563
4.ตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ระหวางสหกรณและสมาชิกปงบประมาณพ.ศ.2563
5.ตรวจสอบบัญชีประจำปสหกรณและกลุมเกษตรกร
ปงบประมาณพ.ศ.2563
6.พัฒนาศักยภาพดานการบัญชีแกสมาชิกสหกรณ
และประชาชนกลุมเปาหมายปงบประมาณพ.ศ.2562
7.ฝกอบรมเศรษฐกิจการเงินข้ันพ้ืนฐานแกสมาชิกสหกรณ
ปงบประมาณพ.ศ.2562
8.พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเงินการ
บัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกรปงบประมาณ
พ.ศ.2562
9.ตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ระหวางสหกรณและสมาชิกปงบประมาณพ.ศ.2562
10.ตรวจสอบบัญชีประจำปสหกรณและกลุมเกษตรกร
ปงบประมาณพ.ศ.2562

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ
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