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ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 
การเกษตร ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งใน
ส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1)  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) 
ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ประชากรประมาณ 24 ล้านคน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้าน ทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ 20 ปี ที่มุ่งยกระดับ
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จึงท าให้ภาคการเกษตรมีความจ าเป็น  
ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเกษตร รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  
ภูมิปัญญาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่  
การผลิต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงไปยัง  
ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และกระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรของไทย  

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(Y2) ประเดน็ การเกษตร 
  โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่  

เป้าหมาย 1 “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น”และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตรา 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)” 

เป้าหมาย 2 “ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น”และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)”  
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การเกษตร 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-  2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
การเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ สาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 

03000101 ขยายตัว  
ร้อยละ 3.8 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3.0 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น 

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

03000201 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.2 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.0 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.2 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.3 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การเกษตร 
 การพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ทั้งพืช 
ปศุสัตว์ และประมง เพื่อน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะ 20 ปี  
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัย 
การยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่  
และความหลากหลายทางชีวภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยมี 6 แผนย่อย ดังนี ้

 

1) แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
 การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งครอบคลุมสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 
สินค้าศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้ 
เขตร้อน โดยการน าจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความโดดเด่นจาก 
ท าเลที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ 
และน ามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  เป้าหมาย “สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)”  
 แนวทางการพัฒนา 

1.1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย  

1.2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจน
ใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และ
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 
 

 2) แผนย่อยเกษตรปลอดภัย  
ผลจากกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ และกระแสการบริโภคที่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย

อาหาร ท าให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 
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เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย  

เป้าหมาย 1 “สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่ เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร 
เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร 
และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

2.2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบัน 
ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และ
พัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
สินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้า  
ระดับสากล  

2.4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ
และโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  

2.5) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ควบคู่
กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 3) แผนย่อยเกษตรชีวภาพ  
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพซึ่งครอบคลุมการท าเกษตรที่อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุชนรุ่นหลัง และผลิตอาหาร 
ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  

เป้าหมาย 1 “สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบลเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลาง
และเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ” 

แนวทางการพัฒนา 
3.1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ

เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน

เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร 
ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบ 
การผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่
สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม 
ในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

3.4) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมา 
ใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

4) แผนย่อยเกษตรแปรรูป  
การสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอด 

ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูง  
ที่มีคุณค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

เป้าหมาย “สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ์(เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ

แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดย
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  

4.2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
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การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

4.3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และ 
ยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า  

4.4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
 

 5) แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ  
การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี
ดิจิทัลและระบบข้อมูลส าหรับวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอั จฉริยะที่สามารถน า 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ  

เป้าหมาย 1 “สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม
หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
5.1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง  
เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทดแทนแรงงานภาคเกษตร 
ที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

5.2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่าง ๆ 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

5.3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึง 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถงึได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุดและทดแทนการผลิตดั้งเดิม  
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)        ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     7 

6) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร   
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มี

คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่า งต่อเนื่องและเข้มแข็ง  
จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

เป้าหมาย 1 “ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด 
คือ “มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) เป้าหมาย 2 “สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
6.1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน

ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อน ามาวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

6.2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตรของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทด าเนินการให้เกิดความมั่นคง  
ด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ ด้านรายได้ของ
เกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาอาหารและผลกระทบ 

6.3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรมและข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้ง
การพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนดมาตรการ
รองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยง 
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ให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร  

6.4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่าย
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน
มากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มี
กลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 

6.5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

6.6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีราคาเหมาะสม รวมถึง 
การวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กับผู้บริโภค 

6.7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ 
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้สื่อ
แบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์ให้
ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็น 
ที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต  

6.8) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย 
ในการท าธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 

พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 
03010101 ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว ร้อยละ 4 ขยายตัว ร้อยละ 5 ขยายตัว ร้อยละ 6 

แผนย่อยเกษตรปลอดภัย       
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย 

(เฉลี่ยร้อยละ) 
03020101 ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว ร้อยละ 3 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ 
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

03020201  ดัชนีระดับด ี ดัชนีระดับดีมาก ดัชนีระดับดีมาก 

แผนย่อยเกษตรชีวภาพ       
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 

(เฉลี่ยร้อยละ) 
03030101 ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว ร้อยละ 5 ขยายตัว ร้อยละ 8 ขยายตัว ร้อยละ 10 

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ งทุกต าบล
เพิ่มข้ึน 

จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

03030201 1 ต าบล  
1 วิสาหกิจ 

1 ต าบล  
1 วิสาหกิจ 

1 ต าบล  
1 วิสาหกิจ 

1 ต าบล  
1 วิสาหกิจ 

แผนย่อยเกษตรแปรรูป 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

03040101 ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว ร้อยละ 4 ขยายตัว ร้อยละ 5 ขยายตัว ร้อยละ 6 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

03050101 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มี 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

03050201 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 

แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 03060101 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) 

03060201 สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างนอ้ย 

ร้อยละ 90 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างนอ้ย 

ร้อยละ 95 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างนอ้ย 

ร้อยละ 95 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างนอ้ย 

ร้อยละ 95 
03060202 วิสาหกิจชุมชนและ

กลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแขง็  

ร้อยละ 25 

วิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแขง็  

ร้อยละ 30 

วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเกษตรกร 
มีความเข้มแขง็  

ร้อยละ 35 

วิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแขง็  

ร้อยละ 40 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น การเกษตร  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฎิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (3) การเกษตร 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศ 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น การเกษตร  
เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่า สอดคล้องกับตัวชี้วัด Growth 
rate of GDP agricultural ที่นิยมก าหนดโดยเกือบทุกประเทศทั่วโลก และองค์กรระหว่างประเทศ 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ (1) International Monetary Fund (IMF) (2) World Bank (3) CIA World Factbook และ (4) Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

รายละเอียดตวัชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม Growth rate of GDP agricultural หมายถึง อัตราการขยายตัวของมูลค่าตลาดของ

สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายด้านเกษตรกรรมที่ผลิตในประเทศ ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ  
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการเกษตร สามารถวัดได้ 2 วิธี 

(1) การวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย GDP = 
รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพ่ือการลงทุน + รายจ่ายของรัฐบาล + รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้า
ผลิตในประเทศหรือ 

 

 GDP =  Consumption +  Investment +  Government spending +
 (exports –  imports) 

 

(2) การวัดรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้าย GDP = ค่าจ้างและเงินเดือนลูกจ้าง + รายได้เจ้าของธุรกิจส่วนตัว + ก าไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือ
หุ้น) + ดอกเบี้ย (รายได้เจ้าหนี้) + ค่าเช่า (รายได้เจ้าของสินทรัพย์) + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + 
รายได้สุทธิของคนต่างชาติในประเทศ  

เมื่อได้ค่า GDP ที่ค านวณได้จากสูตรดังกล่าว แล้วจึงน ามาหาตราการขยายตัวขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร จากสูตรต่อไปน้ี 

 

𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ในปีปัจจุบัน −  𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ในปีฐาน

𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ในปีฐาน
∗ 100 

 

 การจัดเก็บ หน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางสถิติ
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรเป็นรายไตรมาส/รายปี จากหน่วยงานทางการเกษตรในแต่ละประเทศ  
ทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลจากการวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย 
หรือวัดจากรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย  
ในภาคการเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง การป่าไม้ 
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เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่า สอดคล้องกับตัวชี้วัด Agricultural productivity ที่เสนอโดยหน่วยงานองค์กร
ระหว่างประเทศ 2 องค์กร ได้แก่ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ร่วมกับ 
European Union และขององค์กร Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน   
 ค านิยาม Agricultural productivity หมายถึง การเพิ่มของผลผลิตที่เกิดจากส่วนที่มิได้มาจาก

การเพ่ิมของปัจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน ทุน) เช่น ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต ซึ่งมาจากความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่งมาจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา
และวิเคราะห์ตลาด 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ การวัดผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร สามารถวัดได้ 2 วิธี 

(1) การวัด Non-parametric หรือวิธีบัญชีประชาชาติ (Growth Accounting) เป็นการค านวณ 
การเติบโตของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต/มูลค่าเพิ่ม ที่มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ การเติบโตของผลิตภาพรวม การเติบโต
ของปัจจัยการผลิตทุน และการเติบโตของปัจจัยการผลิตแรงงาน (𝑇𝑃𝐹 = ∆𝑇𝑃𝐹 + ∆𝐾 + ∆𝐿) 

(2) การค านวณแบบพาราเมตริก (Parametric Approach) หรือใช้สมการถดถอย (Regression 

Analysis) ทางเศรษฐมิติ เพื่อหา β และ δ ในสมการ โดยทั้ง 2 รูปแบบมีสมการในการค านวณดังนี ้
 

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑄𝑡 = 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑇𝐹𝑃𝑡 + 𝛽 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐾𝑡 + 𝛿 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐿𝑡 
 

โดยที่  𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑄𝑡  หมายถึง อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม 

  𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑇𝐹𝑃𝑡 หมายถึงอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม 

  𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐾𝑡  หมายถึง อัตราการเติบโตของปัจจัยการผลิตทุน 

  𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐿𝑡  หมายถึง อัตราการเติบโตของปัจจัยการผลิตแรงงาน 

  β   หมายถึง ค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลติทุน 

  δ   หมายถึง ค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลติแรงงาน 
 

 การจัดเก็บ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติผลิตภาพการผลิตรวมด้านเกษตรเป็นรายปี 
จากหน่วยงานทางการเกษตรในแต่ละประเทศและจากประเทศในกลุ่ม OECD 

 

แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของ

มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่พบหน่วยงานต่างประเทศแยกประเด็นเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นออกมาเป็นกรณีเฉพาะ อีกทั้ง ไม่พบเห็นการให้ค านิยามหรือค าจัดกัดความเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ในต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับค านิยามหรือค าจ ากัดความของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้งนี้ นิยามของ
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เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่น าเสนอในรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 ของ 
ประเทศไทย หมายถึง สินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ อาทิ ผลไม้เมืองร้อน ข้าวหอมมะลิ และกล้วยไม้ 
รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

 

แผนย่อยเกษตรปลอดภัย  
เป้าหมายที่ 1 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของ

มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่พบตัวชี้วัดที่พิจารณาแยกสินค้าเกษตรปลอดภัยออกมาเป็น
การเฉพาะ ทั้งนี้ เกษตรปลอดภัยหมายถึงการท าการเกษตรตามมาตรฐาน Good Agricultural practice (GAP) 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยขบวนการผลิตจะต้อง ปลอดภัยต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช ้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้า
เกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ 
และการขนส่งการผลิต ส าหรับการผลิต สินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า  

อนึ่ง หน่วยงานต่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับเกษตรอินทรีย์ เช่น องค์กร The 
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) และ International Federation of Agriculture (IFOM)  
จัดท าข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ท าการค านวณและจัดอันดับมูลค่า การน าเข้า-ส่งออก 
จ านวนผู้ผลิต ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 2 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
พบว่า มีความใกล้เคียงกัน คือ ตัวชี้วัด Food Safety ที่เสนออย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศ Global Food Safety Initiative และขององค์กร Food and Agricultural Organization (FAO) แต่เป็น
การใช้สภาพแวดล้อมในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ในการวัดความปลอดภัยของอาหาร เช่น ความสามารถใน 
การเก็บอาหาร หน่วยงานรับรองความปลอดภัยและสุภาพเกี่ยวกับอาหาร ไม่ได้วัดจากมุมมองของผู้บริโภค 
ว่ามีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมากน้อยเพียงใด 

ทั้งนี้ การวัดความเช่ือมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตามเป้าหมาย 2 มักจะปรากฏ
ในงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกิจ ไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ ที่ส ารวจมุมมองของผู้บริโภคชาวเกาหลีต่อความปลอดภัยของอาหาร 
สรุปเป็นดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร โดยส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 
คน โดยแบ่งหัวข้อออกในการสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยของการผลิตอาหาร  
ระดับความวิตกกังวลต่ออาหาร มาตรฐานฉลาก ความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร และ
ความพึงพอใจในอาหาร (การศึกษาชื่อ A Study of Korean Consumers on Dietary Satisfaction to Sentiment 
Index about Food Safety โดย Hai Bo Lin และ Seung Sin Lee ในปี 2016) 
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 รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม Food Safety หมายถึง การใช้สภาพแวดล้อมในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ในการวัด 

เช่น ความสามารถในการเก็บอาหาร หน่วยงานรับรองความปลอดภัย และสุภาพเกี่ยวกับอาหาร  
ส าหรับในการศึกษาของประเทศเกาหลีใต ้Food Safety เป็นการวัดจากความเช่ือมั่นของผู้บริโภค

โดยตรงในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของการผลิต มาตรฐานฉลาก 
ความพึงพอใจต่ออาหาร เป็นต้น 

 หน่วยวัด การจัดอันดับโดยใช้คะแนน ตั้งแต่ 0-100 คะแนน โดยระดับคะแนนแบ่งออกเป็น  
5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก 80+ คะแนน ดี 60-79.9 คะแนน ปานกลาง 40-59.9 คะแนน แย่ 20-39.9 คะแนน 
และแย่มาก 0-19.9 คะแนน 

ส าหรับการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จะใช้คะแนนค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 0-10 คะแนน โดยหากได้  
0 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด และ 10 หมายถึง มากที่สุด 

 วิธีการค านวณ การค านวณคะแนนใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนนภายใต้ตัวบ่งชี้ 3 ประการ 
ได้แก่ (1) หน่วยงานเพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขภาพของอาหาร (2) ร้อยละของประชากรที่สามารถเข้าถึง 
น้ าดื่มได้ และ (3) ความสามารถในการเก็บอาหารอย่างปลอดภัย 

ส าหรับการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จะใช้การส ารวจผู้บริโภคเพื่อน ามาค านวณคะแนนโดยใช้
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนนภายใต้ตัวบ่งชี้ 5 ประการ ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยของการผลิตอาหาร 
ระดับความวิตกกังวลต่ออาหาร มาตรฐานฉลาก ความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร และ
ความพึงพอใจในอาหาร 

 การจัดเก็บ การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของ Global Food 
Safety Initiative และ Food and Agricultural Organization (FAO) ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง
ความปลอดภัยและสุขภาพของอาหาร ในประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว 113 ประเทศ  
 

Y 1.3  แผนย่อยเกษตรชีวภาพ  
เป้าหมายที่ 1 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกีย่วข้อง คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่า

ของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่า สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด Value Biological Product 
เสนอโดยหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
ซึ่งประกอบด้วยประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น  
โดยมีเป้าหมายสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสินค้าเกษตรชีวภาพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งมีเป้าหมาย 
ที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ 1 ของแผนย่อยเกษตรชีวภาพ  

 รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม Biological เป็นทรัพยากรชีวภาพที่ถูกสร้างมาจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) เพื่อน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์การเกษตรชีวภาพ เช่น น้ ามันปาล์ม 
ยาสมุนไพร ปุ๋ย เครื่อส าอาง เป็นต้น 
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 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ในปีปัจจุบัน  

เทียบกับมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ในปีก่อนหน้า 
 การจัดเก็บ จัดท าเป็นรายงานรายปี จากข้อมูลทุติยภูมิในหน่วยงานประเทศที่มีศักยภาพ 

ในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น  
โดยวัดจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของสินค้า  

เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐาน ไม่พบตัวชี้วัด
แบบเดียวกันในต่างประเทศ เพราะว่า ในต่างประเทศ ไม่มีการจ าแนกประเภทของวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลาง
และเล็กที่มีการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพโดยตรง  

 

Y1.4  แผนย่อยเกษตรแปรรูป  
เป้าหมายที่ 1 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา 

การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่า  สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ
ตัวชี้วัด Agricultural-Processed ที่เสนอโดยหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) ร่ วมกั บ Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) ซึ่งประกอบด้วยประเทศ เช่น อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น  

รายละเอียดตวัชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม Agricultural-Processed หมายถึง การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเป็นการใช้

เทคโนโลยีในการด าเนินการเพื่อเก็บรักษาและจัดการผลิตผลทางการเกษตรและเพื่อให้สามารถใช้เป็นอาหาร
ส าหรับรับประทาน, อาหารส าหรับสัตว์, ผลิตเครื่องนุ่งห่ม, เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบอุตสาหกรรม โดยมีตัวอย่าง
สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น นม ช็อคโกแลค ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์   

ในปีปัจจุบัน เทียบกับมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ในปีก่อนหน้า 
 การจัดเก็บ การเก็บและการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางสถิติเป็นรายปี โดยวัดจากมูลค่าเพิ่ม 

(Value Added) ของสินค้าแปรรูปทางเกษตร จากหน่วยงานทางการเกษตรในแต่ละประเทศ  
 

Y1.5  แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ  
เป้าหมายที่ 1 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) และ เป้าหมายที่ 2 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่พบหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ตัวชี้วัด
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ตามเป้าหมายทั้งสอง เนื่องจาก (1) ปัญหาในการก าหนดขอบเขตของเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ และ  
(2) ไม่สามารถคัดแยกมูลค่าหรือผลผลิตของสินค้าตามเทคโนโลยีที่ใช้ ทั้งนี้ ต่างประเทศจะติดตามความก้าวหน้า 
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ จากปริมาณการใช้เทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการใช้เทคโนโลยี 
หรือการวัดจากปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น จ านวนนโยบายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี จ านวน
ผลงานวิจัย ศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น 

 

Y1.6  แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  
เป้าหมายที่ 1 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

คือ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่า มีความสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับตัวชี้วัด Value 
of agricultural products ที่เสนอโดยหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 2 หน่วยงาน ได้แก่ Organisation for 
Economic Co-operation and Development ร่ วมกับ European Union และของหน่วยงาน Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  

 รายละเอียดตวัชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม นับจากมูลค่าของสินค้าเกษตรจากการผลิตภายในประเทศที่ประกอบด้วย การเพาะปลูก 

ปศุสัตว์ การประมง ป่าไม้  
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ มูลค่าของผลผลิตรวมจากการผลิตสินค้าที่ผู้ผลิตหักมูลค่าของสินค้าและบริการ 

ขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต  
 การจัดเก็บ การเก็บและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติผลผลิตทางเกษตรจากหน่วยงาน 

ทางการเกษตรเป็นรายปี ในประเทศทั่วโลกและในกลุ่มประเทศ OECD 
เป้าหมายที่ 2 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่พบตัวชี้วัดแบบเดียวกันในต่างประเทศ ทั้งนี้ ต่างประเทศ
ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร แต่ประเมินจากผลผลิต 
(Output) ที่สะท้อนปัจจัยที่ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร เช่น จ านวนนโยบาย จ านวนผลงานวิจยั 
และจ านวนหรือศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น 
 ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดในประเด็น เกษตร หลายตัวยังไม่มีการน ามาใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่มีการแยกประเภทของผลผลิตการเกษตรลงในรายละเอียดมาก ที่ต้องอาศัยค าจ ากัดความที่ละเอียด
และชัดเจน เช่น เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

ประเด็นการเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตั ว
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 
สาขาเกษตร (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

03000101 ร้อยละ  กองบัญชี
ประชาชาต ิ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

x /  ค านิยาม อัตราการขยายตัวของมูลค่าตลาดของสินค้า
และบริการขั้นสุดท้ายด้านเกษตรกรรมที่ผลิตในประเทศ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ 
 วิธีการค านวณ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้าน
การเกษตร สามารถวัดได้ 2 วิธี ได้แก่ (1) การวัดรายจ่าย 
(Expenditure Approach) และ (2) การวัดรายได้ (Resource 
Cost - Income Approach) 
 การจัดเก็บ หน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศจะท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางสถิติของผลิตภัณฑ์มวล
รวมทางการเกษตรเป็นรายไตรมาส/รายปี จากหน่วยงานทาง
การเกษตรในแต่ละประเทศทั่ วโลก โดยวัดรายจ่ าย 
(Expenditure Approach) ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้น
สุ ดท้ าย หรื อวั ดรายได้  (Resource Cost - Income 
Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายใน
ภาคการเกษตร ได้แก่  กสิกรรม ปศุสัตว์  การประมง  
การป่าไม้  

International 
Monetary Fund 

(IMF) 
x World Bank 
x CIA World 

Factbook 
/ 

การพัฒนามาตรฐานอาหาร 
รวบรวม วิ เคราะห์  และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านโภชนาการ 
อาหาร การเกษตร ป่าไม้และ
ประมง เพื่ อให้ ประเทศ 
ต่าง ๆ น าไปใช้ เป็นข้อมูล
ก าหนดนโยบายการเกษตร 

Food and 
Agriculture 

Organization of 
the United 

Nations (FAO) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

ประเด็นการเกษตร ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
  

อัตราผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

03000201 ร้อยละ  กลุ่มงานงบดุล
แห่งชาติ 
กองบัญชี

ประชาชาต ิ 
ส านักงานสภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

การสร้างกรอบนโยบายในการ
ช่วยเหลือรัฐสมาชิกให้บรรลุ
ถึ งการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจ 

/  ค านิยาม การเพิ่มของผลผลิตที่เกิดจาก ส่วนที่มิได้มาจาก
การเพิ่มของปัจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน ทุน) เช่น 
ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต ซึ่งมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ 
ซึ่งมาจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาและ
วิเคราะห์ตลาด 
 วิธีการค านวณ การวัดผลิตภาพการผลิตรวม หรือ Total 
Factor Productivity : TFP มี 2 วิธี ได้แก่ (1) การวัด Non-
parametric หรือวิธีบัญชีประชาชาติ (Growth Accounting) 
(2) การค านวณแบบพาราเมตริก (Parametric Approach) 
หรือใช้สมการถดถอย (Regression Analysis) ทางเศรษฐมิติ  
 การจัดเก็บ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติผลิตภาพ
การผลิตรวมด้านเกษตรเป็นรายปี จากหน่วยงานทาง
การเกษตรในแต่ละประเทศ ผ่านการน าเสนอขององค์กร 
OECD และ FAO 

Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 
(OECD) ร่วมกับ 

European Union 
(EU) 

/ 
การพัฒนามาตรฐานอาหาร 
รวบรวม วิ เคราะห์  และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านโภชนาการ 
อาหาร การเกษตร ป่าไม้และ
ประมง เพื่ อให้ ประเทศ 
ต่าง ๆ น าไปใช้เป็นข้อมูล
ก าหนดนโยบายการเกษตร 

Food and 
Agriculture 

Organization of 
the United 

Nations (FAO) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อย เกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มู ล ค่ า ข อ ง สิ น ค้ า
เกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 

03010101 ร้อยละ  -  x x ไม่พบหน่วยงานต่างประเทศแยกประเด็นเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นออกมาเป็นกรณีเฉพาะ อีกทั้ง ไม่พบเห็นการให้ 
ค านิยามหรือค าจ ากัดความเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ในต่างประเทศที่สอดคล้องกับค านิยามหรือค าจ ากัดความ
ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จากรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 ของประเทศ
ไทย ที่หมายถึง สินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ 
อาทิ ผลไม้เมืองร้อน ข้าวหอมมะลิ และกล้วยไม้ รวมทั้ง
สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อย เกษตร
ปลอดภัย 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ป ล อ ด ภั ย  (เ ฉ ลี่ ย 
ร้อยละ) 

03020101 ร้อยละ   - x x เกษตรปลอดภัยหมายถึงการท าการเกษตรตามมาตรฐาน 
Good Agricultural practice (GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดย
ขบวนการผลิตจะต้อง ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 
ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมมีการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุม 
การผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต 
การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต ส าหรับการผลิต 
สินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก ่พืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า  
อนึ่ง หน่วยงานต่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศได้ให้
ความส าคัญกับเกษตรอินทรีย์ เช่น องค์กร The Research 
Institute of Organic Agriculture (FiBL) และ International 
Federation of Agriculture (IFOM)  จัดท าข้อมูลและตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ท าการค านวณและจัดอันดับ
มูลค่า การน าเข้า-ส่งออก จ านวนผู้ผลิต ของสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในประเทศต่าง  ๆทั่วโลก เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อย เกษตร
ปลอดภัย 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ก ษ ต ร
ปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดั ชนี ค ว าม เชื่ อ มั่ น
ผู้บริโภคด้านคุณภาพ
และความปลอดภั ย
อาหาร 

03020201 คะแนน   - / 
การสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหารทั่วโลก 

x 
ใช้

สภาพแวดล้อม
ในการผลิต
อาหารเป็น

เกณฑ์ในการวัด 

 ค านิยาม การใช้สภาพแวดล้อมในการผลิตอาหารเป็น
เกณฑ์ในการวัด เช่น ความสามารถในการเก็บอาหาร 
หน่วยงานรับรองความปลอดภัย และสุภาพเกี่ยวกับอาหาร 
 วิธีการค านวณ การค านวณคะแนนใช้ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของคะแนนภายใต้ตัวบ่งชี้  3 ประการ ได้แก่   
(1) หน่วยงานเพ่ือรับรองความปลอดภัยและสุขภาพของ
อาหาร (2) ร้อยละของประชากรที่สามารถเข้าถึงน้ าดื่มได้ 
และ (3) ความสามารถในการเก็บอาหารอย่างปลอดภัย 
 การจัดเก็บ เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพอาหารและ 
ความปลอดภัยเป็นรายปี จากหน่วยงานที่ให้การรับรองความ
ปลอดภัยและสุขภาพของอาหาร ในประเทศก าลังพัฒนาและ
พัฒนาแล้ว 113 ประเทศ 

Global Food 
Safety Initiative 
และ Food and 

Agriculture 
Organization of 

the United 
Nations (FAO) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

      / 
ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ของผู้บริ โภคที่มีต่อความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

/  ค านิยาม  การวัดจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
โดยตรงในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของการผลิต ความมาตรฐาน
ฉลาก พึงพอใจต่ออาหาร เป็นต้น 
 วิธีการค านวณ ส าหรับการศึกษาของประเทศเกาหลี
ใต้จะใช้การส ารวจผู้บริโภคเพื่อน ามาค านวณคะแนน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนนภายใต้ตัวบ่งชี้ 5 
ประการ ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยของการผลิต
อาหาร ระดับความวิตกกังวลต่ออาหาร มาตรฐานฉลาก 
ความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของ
อาหาร และความพึงพอใจในอาหาร 
 การจัดเก็บ การส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคจ านวน 500 คน 

งานวิจัยในประเทศ
เกาหลีใต้ (A Study 

of Korean 
Consumers on 

Dietary 
Satisfaction to 

Sentiment Index 
about Food 

Safety) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อย เกษตร
ชีวภาพ 

สินค้ าเกษตรชี วภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 

03030101 ร้อยละ  - / 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างสินค้าเกษตรชีวภาพ
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

/  ค านิยาม Biological เป็นทรัพยากรชีวภาพที่ถูกสร้างมา
จากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อน าไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์
การเกษตรชีวภาพ เช่น น้ ามันปาล์ม ยาสมุนไพร ปุ๋ย 
เครื่องส าอาง เป็นต้น 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
สินค้าเกษตรชีวภาพ ในปีปัจจุบัน เทียบกับมูลค่าของสินค้า
เกษตรชีวภาพ ในปีก่อนหน้า 
 การจัดเก็บ จัดท าเป็นรายงานข้อมูลทุติยภูมิรายปี จาก
หน่วยงานในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร
ชีวภาพ โดยวัดจากมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ของสินค้า
เกษตรชีวภาพ 

Food and 
Agriculture 

Organization of 
the United 

Nations (FAO) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเทศ 
อาทิเช่น ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา 
เยอรมัน มาเลเซีย 

เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

แผนย่ อย เกษตร
ชีวภาพ 

วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐ านชี วภ าพและภู มิ
ปั ญญาท้ องถิ่ นมี การ
จัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

จ า น ว น วิ ส า ห กิ จ
การเกษตรขนาดกลาง
และเล็ก และผลิตภัณฑ์
จากฐานชีวภาพ 

03030201 จ านวน -  x x ในต่างประเทศ ไม่มีการจ าแนกประเภทของวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กที่มีการผลิตสินค้าเกษตร
ชีวภาพโดยตรง 
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ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อย เกษตร 
แปรรูป 

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าสินค้าเกษตรแปร
รู ปและผลิ ตภั ณฑ์  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

03040101 ร้อยละ   - / 
การพัฒนาและส่ ง เสริ ม
ผลผลิ ตในสิ นค้ าแปรรู ป
ทางการเกษตรและสร้ าง
รายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมาก
ขึ้น 

/  ค านิยาม การแปรรูปทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
ด าเนินการเพื่อการเก็บรักษาและจัดการผลิตผลทางการ
เกษตรและเพื่อให้สามารถใช้เป็นอาหารส าหรับรับประทาน, 
อาหารส าหรับสัตว์, ผลิตเครื่องนุ่งห่ม, เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เช่น นม ช็อคโก
แลค ผลไม้อบแหง้ เป็นต้น  
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ในปีปัจจุบัน เทียบกับมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ในปีก่อนหน้า 
 การจัดเก็บ การเก็บและการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทาง
สถิติเป็นรายปี โดยวัดจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของ
สินค้าแปรรูปทางเกษตร 

Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 
(OECD) ร่วมกับ

Food and 
Agriculture 

Organization of 
the United 

Nations (FAO) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเทศ 
อาทิเช่น อินเดีย จีน 

อินโดนีเซีย และ
ประเทศในสหภาพ

ยุโรป เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อย เกษตร
อัจฉริยะ 

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี
สมั ยใหม่ /อั จฉริ ยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

03050101 ร้อยละ   - x x ไม่พบหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
ทั้งสอง เนื่องจาก (1) ปัญหาในการก าหนดขอบเขตของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ และ (2) ไม่สามารถคัดแยก
มูลค่าหรือผลผลิตของสินค้าตามเทคโนโลยีที่ ใช้ ทั้งนี้  
ต่างประเทศจะติดตามความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ จากปริมาณการใช้เทคโนโลยี ค่าใช้จ่าย
และการลงทุนในการใช้เทคโนโลยี หรือการวัดจากปัจจัยที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี  เช่น จ านวนนโยบาย 
ในการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี จ านวนผลงานวิจัย 
ศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น 

 
  

แผนย่ อย เกษตร
อัจฉริยะ 

ผลผลิ ตต่ อหน่ วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ /
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่ มี 
การ ใช้ เ ทค โน โ ลยี
สมั ยใหม่ /อั จฉริ ยะ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

03050201 ร้อยละ   - x x 

แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร 

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มูลค่ าผลผลิตสินค้ า
เกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

03060101 ร้อยละ   - x 
การสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนา เพื่อ
ยกระดั บชี วิ ตและความ
เป็นอยู่ ของประชาชนใน
ประเทศสมาชิก 

/  ค านิยาม นับจากมูลค่าของสินค้าเกษตรจากการผลิต
ภายในประเทศที่ประกอบด้วย การเพาะปลูก ปศุสัตว์  
การประมง ป่าไม้ 
 วิธีการค านวณ มูลค่าของผลผลิตรวมจากการผลิตสินค้า
ที่ผู้ผลิตหักมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นกลางที่ใช้ใน 
การผลิต  
 การจัดเก็บ การเก็บและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติ
ผลผลิตทางเกษตรเป็นรายปี จากหน่วยงานทางการเกษตร
ในแต่ละประเทศทั่วโลก และในกลุ่มประเทศ OECD 

Organization for 
Economic  

Co-operation and 
Development 

ร่วมกับ European 
Union อาทิเช่น  
เบลเยี่ยม อิตาลี 
สเปน ฝร่ังเศส 

เยอรมน ีเป็นต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเกษตร กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั

ที่เหมือนกันหรอื
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

     

- / 
การพัฒนามาตรฐานอาหาร 
รวบรวม วิ เคราะห์  และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านโภชนาการ 
อาหาร การเกษตร ป่าไม้และ
ประมง เพื่ อให้ ประเทศ 
ต่าง ๆ น าไปใช้ เป็นข้อมูล
ก าหนดนโยบายการเกษตร 

  

Food and 
Agriculture 

Organization of 
the United 

Nations (FAO) 

แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร 

ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  มี
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สถ าบั น เ กษ ต ร ก ร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  มี
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) 

03060201 ร้อยละ  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

x x ต่ างประเทศไม่ ได้ประเมินผลลัพธ์  (Outcome) ของ 
การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร แต่ประเมิน
จากผลผลิต (Output) ที่สะท้อนปัจจัยที่ขับเคลื่อนความ
เข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร เช่น จ านวนนโยบาย จ านวน
ผลงานวิจัย และจ านวนหรือศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น 

 

03060202 ร้อยละ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรกึษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกบัเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวช้ีวัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวช้ีวัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม  
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 
ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 

ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติม 
ให้ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวช้ีวัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

 จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 3 การเกษตร  
ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และ
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษา 
ยังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด โดยการสืบค้นจาก Website และเข้าหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึง
ความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่ 3 การเกษตร ดังแสดง 
ในรูปที่ 4 และตารางที่ 4
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การเกษตร  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การเกษตร 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
ประเด็น การเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

เกษตรเพิ่มขึ้น 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

ประเด็น การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) /  /  
แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น 

สิ นค้ า เกษตรอั ตลั กษณ์ พื้ นถิ่ นมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยเกษตปลอดภัย 
 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) /   / 

แผนย่อยเกษตปลอดภัย 
 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  /  / 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ 
ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนา 

   / 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มี
เกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) 

  /  

แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) /   / 

แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบล
เพิ่มขึ้น 

จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพ 

/   / 

แผนย่อยเกษตรแปรรูป 
 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การเกษตร (ตอ่) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
แผนย่อยเกษตรอจัฉริยะ สินค้าที่ ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม/่อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) /   / 

แผนย่อยเกษตรอจัฉริยะ 
 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)  /  / 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)    / 

แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร 
 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย  
(2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตาม
ความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การเกษตร (3) 
เป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
Code 03000101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร (เฉลีย่ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ค านิยาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ( GDP from Agriculture) หมายถึง อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายด้านเกษตรกรรมที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหน่ึง ๆ  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการเกษตรที่ใช้ในระดับสากล สามารถวัดได้ 2 วิธี 
(1) การวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย GDP = รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่ายของ

รัฐบาล + รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศหรือ  
 

GDP =  Consumption +  Investment +  Government spending +  (exports –  imports) 
 

(2) การวัดรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย GDP = ค่าจ้างและเงินเดือนลูกจ้าง + รายได้เจ้าของ
ธุรกิจส่วนตัว + ก าไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือหุ้น) + ดอกเบี้ย (รายได้เจ้าหนี้) + ค่าเช่า (รายได้เจ้าของสินทรัพย์) + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + รายได้สุทธิของ
คนต่างชาติในประเทศ  

เมื่อได้ค่า GDP ที่ค านวณได้จากสูตรดังกล่าว แล้วจึงน ามาหาตราการขยายตัวขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร จากสูตรต่อไปน้ี 
 

𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ในปีปัจจุบัน −  𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ในปีฐาน

𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ในปีฐาน
∗ 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 74 26 0 
Measurable 84 16 0 
Controllable 88 12 0 
Affordable 75 25 0 
Comparable 88 12 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  ได้มีการจัดท าข้อมูลมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมในทุก ๆ ปี ในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ท าการคาดการณ์มูลค่าของ 
GDP ภาคการเกษตร โดยมีการประเมินตามปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายนในทุก ๆ ปี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานภาคการเกษตรจึงเห็นควรใช้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรในช่วงตามปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมในการท าตัวช้ีวัดดังกล่าว 

2) ควรมีการน าผลิตภัณฑ์มวลรวมจากสินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตรเข้ามารวมอยู่ในนิยามของ GDP ภาคการเกษตร หรือ
แบ่งแยกผลิตภัณฑ์มวลรวมของสินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันสินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรหรือ
สินค้าแปรรูปทางการเกษตรจะถูกจัดรวมอยู่ใน GDP ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ GDP สาขาเกษตรมีมูลค่าน้อยและไม่ตรงตามความเป็นจริง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่อาจพิจารณาน าผลิตภัณฑ์มวลรวมจากสินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตรเข้ามารวมอยู่ในนิยามของ 
GDP ภาคการเกษตร หรือแบ่งแยกผลิตภัณฑ์มวลรวมของสินค้าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตรให้ชัดเจน 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้ใช้ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร ด้วยเทคนิคการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)  

ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าราคาคงที่ปีปัจจุบันโดยใช้ราคาปีก่อนหน้าเป็นน้ าหนักแทนการใช้ปีฐาน  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่า ในปี 2563 มีแนวโน้มเป็นลบ ส่งผลให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.8 ในช่วงระหว่างปี 2561 - 2565 อาจสูงเกินไป ดังนั้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้การก าหนดค่าเป้าหมาย GDP สาขาการเกษตร ในแต่ละช่วง 5 ปี ควรอยู่ระหว่างร้อยละ 2-3 ต่อช่วงการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นด้วยกับความคิดเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร ด้วยเทคนิคการวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume 
Measures: CVM) เนื่องจากการวัดในรูปแบบดังกล่าว ท าให้เห็นถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ ปลอดจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นด้วยกับความคิดเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก าหนดค่าเป้าหมาย GDP สาขาการเกษตร ในแต่ละช่วง 5 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 2-3 และสมควร
ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายในช่วงปี 2561 - 2565 ที่เดิมขยายตัวร้อยละ 3.8 เป็นไม่เกินร้อยละ 3  

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ)” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด  
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ค านิยาม  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (GDP from Agriculture) หมายถึง อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายด้านเกษตรกรรมที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศดา้นการเกษตร 
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วิธีการวัด และวิธีค านวณ  
การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการเกษตร ที่ใช้ในระดับสากลสามารถวัดได้ 2 วิธี 

(1) การวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย GDP = รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่ายของ
รัฐบาล + รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศหรือ  

 

GDP =  Consumption +  Investment +  Government spending +  (exports –  imports) 
 

(2) การวัดรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย GDP = ค่าจ้างและเงินเดือนลูกจ้าง + รายได้
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว + ก าไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือหุ้น) + ดอกเบี้ย (รายได้เจ้าหนี้) + ค่าเช่า (รายได้เจ้าของสินทรัพย์) + ภาษี ธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + รายได้
สุทธิของคนต่างชาติในประเทศ  

การวัดมูลค่า GDP-Chain Volume Measures (GDP-CVM) 
การวัดมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายด้วยราคาเฉลี่ยของปีก่อนหน้า เพื่อหา “ปริมาณ” การผลิตสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ โดยท าเป็น 

ดัชนีปริมาณที่ใช้ราคาปีก่อนหน้าถ่วงน้ าหนัก หรือ เป็นการเปลี่ยนปีฐานราคาสินค้าและบริการทุก ๆ ปี ท าให้โครงสร้างของเศรษฐกิจในแต่ละปีมีความทันสมัย เนื่องจาก
ห่างจากปัจจุบันเพียง 1 ปีเท่านั้น 
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วิธีการค านวณ GDP: CVM 
(1) หาดัชนีโดยตรง หรือ Direct Index: DI หรือ “Previous Year Price” Quantity Index ของมูลค่าผลผลิตรวม (GO_PYP) โดยการราคาปีที่ผ่านมา  

(t-1) คูณกับปริมาณผลผลิตปีปัจจุบัน (t) โดยมีสูตร ในการค านวณ ดังนี ้

 
โดยที่  𝐷𝐼𝑖,𝑗  คือ ดัชนีโดยตรง (Direct Index) ส าหรับปีที่ j เทียบกับปีที่ i 

    𝑃𝑗 คือ ราคาสินคา้ในปีที่ j  

    𝑄𝑖  คือ ปริมาณสินค้าในปีที ่i และ i= j+1  

    𝑄𝑗  คือ ปริมาณสินค้าในปี j 
หลังจากนั้น น าดัชนีโดยตรง DI i, j ส าหรับช่วงเวลาต่าง ๆ ที่อยู่ติดกันมาเชื่อมโยงกัน กลายเป็น  “ดัชนีปริมาณแบบลูกโซ่ หรือ Chain Volume 

Measure (CVM)” หรือดัชนีที่ใช้ชุดราคาที่เปลี่ยนไป ในทุกชว่งเวลาของการค านวณเป็นตัวถ่วงน้ าหนัก 

 

โดยที่  𝐶𝐼𝑖,𝑗 คือ ดัชนีลูกโซ่ (chain index) ส าหรับปีที่ j เทียบกับปีที่ i  
 

เราสามารถค านวณหาดัชนีโดยตรง : IC_DI ระหว่าง (ปีที่ 3 กับปีที่ 2 ) และ (ปีที่ 4 กับปีที่ 3) 
(2) หาราคาสมมติของ (IC_PYP) แต่ละป ี

(3) หามูลค่าค่าใช้จ่ายขั้นกลางรวม (IC)_PYP วิธีการหามูลค่าค่าใช้จ่ายขั้นกลางรวม (IC)_CVM ขั้นตอนเช่นเดียวกับ การหามูลค่าผลผลิตรวม (GO)_CVM 
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(4) เราจะได้มูลค่าเพิ่ม (VA)_PYP มูลค่าผลผลิตรวม หรือ VA_CVM เป็นมูลค่าผลผลิตรวมแต่ละปี ณ ราคาคงที่แบบ CVM (ปีที่ 1 เป็นปีอ้างอิง หรือ 
Reference Year) โดยน ามูลค่าผลผลิตรวมปีที่ 1 คูณกับ CI ที่หาได้แต่ละป ี

(5) จะได้อัตราการเพ่ิม (Growth Rate) ของ GDP _CVM ของปีต่าง ๆ 
เมื่อได้ค่า GDP ที่ค านวณได้จากสูตรดังกล่าว แล้วจึงน ามาหาตราการขยายตัวขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร จากสูตรต่อไปน้ี 
 

𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ปีปัจจุบัน −  𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ปีก่อนหน้า

𝐺𝐷𝑃 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ปีก่อนหน้า
∗ 100 

 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร แบบ CVM 

ร้อยละ /  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองบัญชีประชาชาติ 
ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร แบบ CVM (ล้านบาท) 660,364 658,463 615,884 608,753 638,106 675,336 671,013 - 

ที่มา: https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=ni_page 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3 การเกษตร  

     
ขยายตัว ร้อยละ 3.8 ขยายตัว  

ร้อยละ 3 
ขยายตัว  
ร้อยละ 3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     
ขยายตัว ร้อยละ 2.25 ขยายตัว  

ร้อยละ 2.5 
ขยายตัว  

ร้อยละ 2.75 
ขยายตัว  
ร้อยละ 3 

ผลการด าเนินงาน (CVM) 0.7 -0.3 -6.5 -1.2 4.8 5.8 -0.6       
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เป้าหมาย: ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
Code 03000201: ตัวชี้วัด อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ค านิยามของ อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร หมายถึง การเพิ่มของผลผลิตที่ เกิดจาก
ส่วนที่มิได้มาจากการเพิ่มของปัจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน ทุน) เช่น ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต ซึ่งมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการ ซึ่งมาจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาและวิเคราะห์ตลาด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

การวัดผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรที่ใช้ในระดับสากล  สามารถวัดได้ 2 วิธี 
(1) การวัด Non-parametric หรือวิธีบัญชีประชาชาติ (Growth Accounting) เป็นการค านวณการเติบโตของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต/มูลค่าเพิ่ม ที่มาจาก 3 

ส่วน ได้แก่ การเติบโตของผลิตภาพรวม การเติบโตของปัจจัยการผลิตทุน และการเติบโตของปัจจัยการผลิตแรงงาน (𝑇𝑃𝐹 = ∆𝑇𝑃𝐹 + ∆𝐾 + ∆𝐿) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังนี ้
       𝑌𝑡                       =        𝐴𝑡𝑓(𝐾𝑡𝐿𝑡𝑁𝑡). 

       𝑌𝑡                       =        𝐴𝐾𝛼𝐿𝛼𝑁𝛼   (1) 
ท าการ Differentiate สมการ (1) 

       𝑑𝑌                     =       𝐴𝑓𝑘𝑑𝐾 + 𝐴𝑓𝐿𝑑𝐿 + 𝐴𝑓𝑛𝑑𝑁 + 𝑌𝑑𝐴 
 

       
𝑑𝑌

𝑌
                       =        𝛼

𝑑𝐾

𝐾
+ 𝛽

𝑑𝐿

𝐿
+ 𝛿

𝑑𝑁

𝑁
+

𝑑𝐴

𝐴
 

 

       𝑇𝐹𝑃                   =        
𝑑𝑌

𝑌
− 𝛼

𝑑𝐾

𝐾
−  𝛽

𝑑𝐿

𝐿
− 𝛿

𝑑𝑁

𝑁
 (2) 
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โดยที่     𝑌 หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
       A หมายถึง ค่าคงที่ 
       𝐾 หมายถึง ปัจจยัทุน 

       𝐿 หมายถึง ปัจจยัแรงงาน 

       𝑁 หมายถึง ปัจจยัที่ดิน 

       𝛼 หมายถึง ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยทุน 

       𝛽 หมายถึง ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยแรงงาน 

       𝛿 หมายถึง ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยที่ดิน 
 

(2) การค านวณแบบพาราเมตริก (Parametric Approach) หรือใช้สมการถดถอย (Regression Analysis) ทางเศรษฐมิติ เพื่อหา β และ δ ในสมการ  
โดยทั้ง 2 รูปแบบมีสมการในการค านวณดังนี้ 

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑄𝑡 = 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑇𝐹𝑃𝑡 + 𝛽 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐾𝑡 + 𝛿 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐿𝑡 
 

โดยที่    𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑄𝑡  หมายถึง อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม 

    𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑇𝐹𝑃𝑡 หมายถึง อัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม 

    𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐾𝑡  หมายถึง อัตราการเติบโตของปัจจัยการผลิตทุน 

    𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐿𝑡  หมายถึง อัตราการเติบโตของปัจจัยการผลิตแรงงาน 

    β   หมายถึง ค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิตทุน 

    δ   หมายถึง ค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิตแรงงาน 
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โดยข้อมูลที่ได้จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้การค านวณในรูปแบบบ Non-parametric หรือวิธีบัญชีประชาชาติ (Growth 
Accounting) ในการแสดงค่าผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 81 13 6 
Measurable 87 13 0 
Controllable 85 15 0 
Affordable 77 15 8 
Comparable 85 15 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) การเก็บข้อมูลจากอัตราการเติบโตของปัจจัยที่มิได้มาจากการเพิ่มของปัจจัยการผลิตด้านแรงงานอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิต/

มูลค่าเพิ่มด้านแรงงงานของเกษตรกร อาจมีความไม่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่การผลิต  
2) กลุ่มงานงบดุลแห่งชาติกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลอัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

เป็นรายปี ดังนั้น จึงมีฐานข้อมูลการเพิ่มของผลผลิตที่เกิดจากส่วนที่มิได้มาจากการเพิ่มของปัจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน ทุน) ซึ่งน ามาค านวณเป็นตัวชี้วัดอัตราผลิตภาพ
การผลิตของภาคเกษตรได้ทันที 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว   
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
การใช้ข้อมูลผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เป็นค่าที่เกิดขึ้นจากส่วนที่มิได้มาจากการเพิ่มของปัจจัยการผลิต (ทุน แรงงาน ที่ดิน) หรือ เกิดจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าดังกล่าวในภาคการเกษตรอาจมีความผันผวนสูงและควบคุมได้ยาก 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นด้วยกับค่าเป้าหมายเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดขึ้น 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตวัชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยูแ่ล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรก าหนดค่าเป้าหมายเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดขึ้น 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อั ต ร า ผลิ ตภ าพกา รผลิ ต ของ 
ภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร ร้อยละ /  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มงานงบดุลแห่งชาติ 
กองบัญชีประชาชาติ 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร -1.29 1.80 -6.11 -3.45 2.66 2.72 -0.76  

ที่มา: https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=capital_stock 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อั ตราผลิ ตภาพ
ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง 
ภาคเกษตร (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 3 การเกษตร  

     
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 1 
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 1.2 
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 1.3 

ผลการด าเนินงาน -1.29 1.80 -6.11 -3.45 2.66 2.72 -0.76       
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แผนย่อยเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น  
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
Code 03010101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เป็นทางการ  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ไม่มีวิธีการวัดและค านวณมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ชัดเจน เนื่องจากขาดนิยามที่เป็นทางการ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 39 11 
Measurable 63 31 6 
Controllable 39 46 15 
Affordable 39 46 15 
Comparable 25 58 17 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรมีการก าหนดนิยามของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีความชัดเจน ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดท า Proxy ขึ้นมาส าหรับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

ที่ประกอบด้วยสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้เมืองร้อน (ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง ลิ้นจี่) ข้าวหอมมะลิ กล้วยไม้ ผ้าไหมไทยนกยูงพระ ราชทาน และสินค้าสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่ขึ้นทะเบียนที่จัดจ าหน่ายภายในประเทศ แต่เห็นควรมีนิยามที่อธิบายถึงเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อาทิ สินค้าเกษตรที่มีคุณลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์
สามารถผลิตหรือเพาะปลูกได้เฉพาะในแต่ละพื้นที่ มีความโดดเด่นไม่เหมือนในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูก เป็นต้น 
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2) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดท าวิธีการค านวณจาก Proxy ที่ได้ตั้งขึ้นมาส าหรับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยใช้ปริมาณผลผลิตและราคาของสินค้า
ดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าผลผลิตของผลไม้เมืองร้อน (ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง ลิ้นจี่) ข้าวหอมมะลิ และกล้วยไม ้และ (2) มูลค่าการจัดจ าหน่วยสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียน
ที่จัดจ าหน่ายภายในประเทศ 

3) หากมีการก าหนดนิยามและระบุประเภทสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้อย่างชัดเจนและเป็นทางการส่งผลให้การเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เป็นไปได้มากย่ิงขึ้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรเพิ่มเติมนิยามของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีความชัดเจน 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอนิยามของ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หมายถึง สินค้าเกษตรที่มีการน าเอาทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของไทยมาสร้างให้เกิดเป็นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และใช้ราคากับปริมาณ
ของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) มูลค่าของผลไม้เมืองร้อน ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง (2) มูลค่าข้าวหอมมะลิ (3) มูลค่าผ้าไหมไทย และ (4) สินค้าเกษตร 
ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) เป็นตัวแทนในการวัดมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
อัตราขยายของมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ไม่รวมสินค้า GI ในปี 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.9 และในอนาคตอาจมีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

ราคาและเทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของสินค้าเกษตรดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับค่าเป้าหมายเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังไว้ 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรกับนิยามและตัวแทนในวัดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอขึ้น แต่ในอนาคตควรมีการเพิ่มเติมสินค้าเกษตร 
บางชนิดที่มีความเหมาะสมกับนิยามให้มากยิ่งขึ้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรก าหนดค่าเป้าหมายเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดขึ้น 
 

โดยจาการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวช้ีวัด “อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หมายถึง สินค้าเกษตรที่มีการน าเอาทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยมาสร้างให้เกิดเป็นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ  

วัดจาก ราคา x ปริมาณ ของสินค้าเกษตร ดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าของผลไม้เมืองร้อน ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลองกอง (2) มูลค่าข้าวหอมมะลิ  
(3) มูลค่าผ้าไหมไทย และ (4) สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) เป็นตัวแทนในการวัดมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่น โดยมีสูตรการหาอัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ดังต่อไปนี ้

 

มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิน่  ปีปัจจุบัน − มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีก่อนหน้า

มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีก่อนหน้า
× 100 

 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อน หน่วยงานรับผิดชอบ ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าของผลไม้เมืองร้อน  ร้อยละ /  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายปี 
มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ  ร้อยละ /  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายปี 
มูลค่าผ้าไหมไทย ร้อยละ /  กรมหม่อนไหม รายปี 
มูลค่าการจัดจ าหน่ายของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียน
และจัดจ าหน่ายภายในประเทศ  

ร้อยละ /  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าของผลไม้เมืองร้อน (ล้านบาท) - 61,768 71,112 76,423 89,206 105,418 150,580 159,170 
มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ (ล้านบาท) - 111,635 102,166 82,557 107,679 114,703 100,143 101,274 
มูลค่าผ้าไหมไทย (ล้านบาท)  - - - - - - - - 
มูลค่าการจัดจ าหน่ายของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนและจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ (ล้านบาท)  

- - - - - - - - 

ที่มา: http://impexp.oae.go.th/service/ 
ที่มา: http://www.ipthailand.go.th/th/gi-002.html 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็ น 3 การเกษตร  
แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่น 

     

ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว  
ร้อยละ 4 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 6 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
Code 03020101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้ตัวแทนในการวัดเกษตรปลอดภัย คือ สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP พืช (ไม่รวมพื้นที่ปลูกข้าว) 
(ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) และสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 ค านวณจากปริมาณผลผลิตและราคา ของสินค้าที่มีผลผลิตในพื้นที่ ดังต่อไปน้ี  

(1) พื้นที่ท าการเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP พืช (รวมพื้นที่ปลูกข้าวและพื้นที่ท าการเกษตรอื่น ๆ) (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) โดยใช้ข้อมูล
จากกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง  

(2) พื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) โดยใช้ข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสั ตว์  
กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 59 23 18 
Measurable 73 27 0 
Controllable 63 31 6 
Affordable 60 33 7 
Comparable 63 37 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรน าพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวมารวมอยู่กับพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP พืช ด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวจ าเป็นจะต้องมีการพิจารณและหารือ

ต่อไปในอนาคต  
2) ในส่วนของประเด็นการไม่น าการตรวจรับรองจากภาคเอกชนมารวมในตัวชี้วัด เนื่องจาก ข้อมูลจากภาคเอกชนอาจไม่มีระบบทะเบียนที่ต่อเนื่องและชัดเจน  

ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของหน่วยงานทางราชการที่ใช้ระบบทะเบียนในตรวจสอบ ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีความชัดเจน 
3) การวัดความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ไม่ควรวัดที่มูลค่าของสินค้า เนื่องจาก ไม่ตอบสนองต่อมุมมองของผู้บริโภคซึ่งมองที่ระดับของความปล อดภัย หรือ 

ความเป็นอินทรีย์ของสินค้ามากกว่ามองที่มูลค่าของสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยูแ่ล้ว แตค่วรน าพืน้ที่ปลูกข้าวเข้ามาเพ่ิมเติมในตัวช้ีวัดดังกล่าว เพ่ือให้มีความครอบคลุมสินค้าเกษตรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
1) ในปัจจุบัน สศช. ใช้เพียงมูลค่าปศุสัตว์ที่ผ่าน GAP และเกษตรอินทรีย ์เป็นตัวแทนการวัดการวัดมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
2) การเก็บข้อมูลมูลค่าของสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ โดยตรงท าได้ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลด้านราคาของสินค้าที่ผ่านการรับรอง 

GAP และสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ท าให้ไม่สามารถค านวณหามูลค่าของสินค้าดังกล่าวได้ (มีเพียงปศุสัตว์เท่านั้นที่มีข้อมูล) ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้จะมี
เฉพาะในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบเท่านั้น 

3) จ าเป็นจะต้องเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรประเภทพืชและสัตว์น้ าที่ผ่านการรับรอง  GAP และเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร) จัดท าข้อมูลด้านราคาเฉลี่ยของพืชที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ อาทิ ข้าว ผลไม้ที่ส าคัญ เป็นต้น เพื่อน ามาค านวณรวมกันปริมาณ
สินค้าเกษตรที่ผลิตได้ ณ พื้นที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ อีกทั้ง ควรให้กรมประมงจัดท าข้อมูลด้านราคาเฉลี่ยของสัตว์น้ าที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตร
อินทรีย ์และน ามาค านวณรวมกับปริมาณสัตว์น้ าที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย ์เช่นกัน  

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     52 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลสินค้าพืชผล พืชไร่ และประมง ที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย ์ 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ควรต้องมีการเก็บข้อมูลด้านราคาและปริมาณของสินค้าเกษตรประเภทพืชและสัตว์น้ าที่ผ่านการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจนก่อน และน ามาค านวณ
เพื่อหาค่าเป้าหมายของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกษตรปลอดภัยตามนิยามที่สมบรูณ์ จ าเป็นจะต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี เพิ่มเติม และควรน าข้อมูล
เหล่านั้น มาก าหนด Baseline เพื่อประเมินค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป  

จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรปลอดภัย หมายถึง การท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
หรือปลอดภัยจากการปนเปื้อนที่จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ 

วัดจากมูลค่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง GAP และสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวแทนการวัดมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมี
สูตรการค านวณอัตราการขยายตัวมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ดังนี ้

 

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีปัจจุบัน − มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีก่อนหน้า
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีก่อนหน้า

× 100 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานชับเคลื่อน หน่วยงานรับผิดชอบ ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรปลอดภัย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP  
(พืชไร่ พืชส่วน ปศุสัตว์ ประมง) 

ร้อยละ  / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร  

กรมปศุสัตว์  
กรมประมง 

รายปี 

มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (พืชไร่ พืชส่วน ปศุสัตว์ ประมง) 

ร้อยละ  / รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP         
มูลค่าของสินค้าเกษตรทีผ่่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็ น 3 การเกษตร  
แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 

     

ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว  
ร้อยละ 3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ เนือ่งจากไม่มีข้อมูลมาก าหนด Baseline เพื่อประเมินค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน              

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     54 

เป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
Code 03020201: ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทนวัดทดแทน  
Code 03020201_1: ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนา  
Code 03020201_2: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรภายในประเทศโดยการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร  
ระดับความวิตกกังวลต่ออาหาร ความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 6 50 44 
Measurable 6 47 47 
Controllable 14 36 50 
Affordable 21 21 58 
Comparable 21 21 58 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) สามารถใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร อาทิ มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นต้น มาเป็นเครื่องในการวัดความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภค โดยวัดจากการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางดังกล่าว และควรรวมถึงสินค้าที่มีการออกไปต่างประเทศที่มาตรฐานเฉพาะตัวของประเทศที่น าเข้าสินค้าชนิดนั้น 
2) การวัดคุณภาพและความปลอดภัยอาหารควรจะวัดทั้งจากการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและการส ารวจข้อมูลจากผู้บริโภคควบคู่กัน เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
3) การใช้ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารไม่ครอบคลุมเป้าหมายในด้านการวัดคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
4) ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจากการหารืออาจจะต้องจัดเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยงาน อาทิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
5) การเก็บข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคอาจไม่ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศซื้อสินค้าทางการเกษตรจาก

ตลาดสดซึ่งไม่มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ยังไม่เหมาะสม เพราะตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งหมดและอาจไม่สามารถวัดผลได้จริง ควรก าหนดตัวชี้วัดใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสามารถวัดได้จริง  
 

ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร อาจไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น จึงควรเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่และแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุม
มุมมองในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ทั้งผู้บริโภคในต่างประเทศและภายในประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ (1) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนาการ เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร  
(2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) การที่ประเทศเหล่านี้น าเข้าสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรจากประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงการยอมรับคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยที่เพ่ิมขึ้นด้วย  
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โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
(1) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภค

ภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร โดยใช้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ระดับความวิตกกังวลต่ออาหาร ความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร  

(2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) หมายถึง สินค้าเกษตรที่ต้องผ่าน 
การรับรองการขออนุญาตส่งออกและสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออกของกรมศุลกากร โดยต้องส่งออกไปยังประเทศที่มี 
เกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากกรมศุลกากร 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร ยังไม่สามารถระบุหน่วยงานหน่วยงาน

ขับเคลื่อน/หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลได้ เนื่องจาก ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลที่มีภารกิจตรงตามเป้าหมายโดยตรง  จ าเป็นจะต้องมีการขอความร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวช้ีวัด อาทิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมอนามัย เป็นต้น ในการเป็นตัวแทนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดดังกล่าว 

 ส าหรับการวัดมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปต่างประเทศอาจไม่สะท้อนถึงการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผู้บริโ ภคตาม
เป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยของประเทศต่าง ๆ อาจขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนาธรรมของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย อาจจะน ามูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกแล้วถูกตีกลับจากประเทศต่าง ๆ มาคิดด้วย แตอ่าจเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ยาก 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เป็นตัวช้ีวัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพือ่น ามาท า Baseline  
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและเพิ่มเติมตัวชี้วัด เป็น ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร  และ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร  

 ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก ประชากร
ภายในประเทศ โดยการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูล อีกทั้งควรก าหนดหน่วยงานขับเคลื่อนและจัดเก็บข้อมูลเป็นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยด้านคุณภาพอาหารภายในประเทศ 

 ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ใช้เพื่อวัดความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคในต่างประเทศที่มีต่อสินค้าเกษตรไทย 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร เป็นตัวชี้วัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนด 
ค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพือ่น ามาท า Baseline  

 จากข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ใน 9 ประเทศ ย้อนหลัง พบว่ามีอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยที่ผันผวน ดังนั้น การก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดใหม่ดังกล่าว อาจจะตั้งขึ้นในช่วงปี 2562 เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในปี 2566  - 2570  
เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2571 - 2575 เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และในปี 2576 - 2580 เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามละดับ 

โดยผลจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร” เป็นตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนาการ และตัวชี้วัด อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) ได้ดังมีรายละเอียด ดังน้ี  
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทนวัดทดแทน  
Code 03020201_1: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกีย่วกับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนาการ 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนาการ เป็นการวัดความพึงพอใจและการยอมรับของผู้บริโภค
ภายในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการของอาหาร ที่ประเทศไทยสามารถท าการผลิตและบริโภคได้ 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ  

ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรภายในประเทศ โดยการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ระดับ 
ความวิตกกังวลต่ออาหาร ความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โดยใช้คะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อน ามาคิดเป็นระดับความเชื่อมั่น เช่น ต่ ากว่าร้อยละ 75 = ระดับต้องปรับปรุง/ ร้อยละ 75 – ร้อยละ 85 = ระดับพอใช้/ ร้อยละ 86 - ร้อยละ 95 = ระดับดี/  
ร้อยละ 95 ขึ้นไป = ระดับดีมาก เป็นต้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บช้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ
คุณภาพ ความปลอดภัยของ
อาหาร และโภชนาการ 

ระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย และโภชนาการในอาหาร 

ดัชนี  / ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ระดับความเชื่อมั่นผู้บริ โภคด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
โภชนาการในอาหาร 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ภายในประเทศเกี่ ยวกั บ
คุณภาพ ความปลอดภัยของ
อาหาร และโภชนาการ 

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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ตัวชี้วัดทดแทนมากกว่า 1 ตัวชี้วัด  
Code 03020201_2: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑก์ าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) หมายถึง สินค้าเกษตรที่ ต้องผ่าน 
การรับรองการขออนุญาตส่งออกและสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออกของกรมศุลกากร โดยต้องส่งออกไปยังประเทศที่มีเกณฑ์
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน แคนาดา เป็นต้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 อัตราขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (9 ประเทศ) คือ 
 

(มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ปีปัจจุบัน −

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ปีฐาน)

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ปีฐาน
× 100 

 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มีเกณฑ์
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหาร (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่ าสินค้ า เกษตรที่ ส่ งออกไป
ประเทศที่มีเกณฑ์ก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร 

ร้อยละ /  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปประเทศที่มี เกณฑ์ก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (ล้านบาท) 

- - 448,959 439,116 486,599 457,182 452,779 454,954 

ที่มา: http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomRecode&ImExType=1&Lang=Th 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
มู ล ค่ า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร 
ที่ส่งออกไปประเทศที่มี
เกณฑ์ก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร  

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
ก าหนดขึ้น 

     
ขยายตัวร้อยละ 2 ขยายตัว 

ร้อยละ 3 
ขยายตัว 
ร้อยละ 4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน    -2.19 10.8 -6 -0.9 0.4      
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แผนย่อยเกษตรชีวภาพ  
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
Code 03030101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ   
 n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 56 6 38 
Measurable 40 33 27 
Controllable 34 33 33 
Affordable 34 33 33 
Comparable 37 27 36 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรมีการก าหนดนิยามของเกษตรชีวภาพที่มีความชัดเจน ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดท าวิธีการค านวณจาก Proxy ที่ได้ตั้งขึ้นมาส าหรับชีวภาพ 

โดยใช้ปริมาณผลผลิตและราคาของสินค้าดังต่อไปนี้ (1) การผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล ไบโอดีเซล พลังงานชีวมวล) (2) สมุนไพรและเครื่องเทศ (ขมิ้นชัน พริกไทย 
บัวบก กระชายด า ดีปลี ว่านหางจระเข้ ไพล ฟ้าทะลายโจร) และ (3) ปริมาณผลผลิต/ราคาของแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด)  
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 ไม่มีการก าหนดความหมายของค าว่า เกษตรชีวภาพ หรือ Biological ที่แน่ชัด เนื่องจากทุกอย่างมาจากชีวภาพทั้งหมด ดังนั้น ควรใส่ค าว่า ฐานชีวภาพ  
ในตัวช้ีวัดดังกล่าว เพื่ออธิบายความหมายที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ความเฉพาะของสินค้าท้องถิ่น เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงนิยามจากสินค้าเกษตรชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ  
ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดเป็น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในนิยามของตัวช้ีวัด 
นิยามตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้มีการนิยาม ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ของท้องถิ่นน าเอาวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์  การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นแนวทาง
ส าคัญในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ที่เรียกว่า เป็นความหลากหลายทางชีวภาพหรือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นข้อก าหนดหนึ่งจากการประชุมสุดยอด
ระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสหประชาชาติและในการสัมมนาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับความพร้อมของประเทศไทย   
ในปี พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพว่า “สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบทั้งสัตว์ พืชและจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนบกและในน้ า เป็นแหล่งทรัพยากร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม” 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรชีวภาพ หมายถึง การน าส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ หรือจุลินทรี ย์  

มาท าการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง การใช้ประโยชน์จาก
แมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า นิยาม “เกษตรชีวภาพ” ยังไม่ชัดเจน จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนส าหรับนิยามของ “สินค้าเกษตร
ชีวภาพ” ซึ่งต้องประกอบด้วย (1) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากสินค้าเกษตร และ (2) เทคโนโลยีระดับสูงที่น ามาใช้กับสินค้าเกษตร เนื่องจากทั้ง 2 เกณฑ์ เป็นตัวก าหนดที่แท้จริง
ส าหรับนิยามของค าว่า “ชีวภาพ”  
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 ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเกษตรชีวภาพโดยเฉพาะ ไม่ใช้โครงการอื่น ๆ มาเป็นตัวแทนในการประเมินเป้าหมายดังกล่าว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เห็นควรก าหนดค่าเป้าหมายเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งไว้ไปก่อน และเมื่อมีการก าหนดเกณฑ์ของชีวภาพใหม่สมควร

ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อมูลต่อไป 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรใช้นิยามของ เกษตรชีวภาพ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดขึ้น และควรมีการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเกณฑ์ของนิยาม “ชีวภาพ” 
โดยต้องค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมส าหรับสินค้าเกษตรไทย ทั้งในส่วนของ (1) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากสินค้าเกษตร เช่น สินค้าเกษตรชีวภาพควรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 50 จากสินค้าด้ังเดิม เป็นต้น และ (2) เทคโนโลยีระดับสูงที่น ามาใช้กับสินค้าเกษตร เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุศาสตร์โมเลกุล เป็นต้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย  2 ปี  
เพือ่น ามาท า Baseline  

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนิยามของเกษตรชีวภาพ หมายถึง การน าส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาท าการผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง การใช้ประโยชน์จากแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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วิธีการวัด และวิธีค านวณ   
การวัดเกษตรชีวภาพใช้ตัวแทนมูลค่าสินค้าเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง และแมลงเศรษฐกิจ 

ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการค านวณอัตราการขยายตัวของมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ =  
 

มูลค่าของเกษตรชีวภาพ ปีปัจจุบัน − มูลค่าของเกษตรชีวภาพ ปีก่อนหน้า
มูลค่าของเกษตรชีวภาพ ปีก่อนหน้า

× 100 
 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ของสินค้าเกษตรชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ ร้อยละ /  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายปี 
การสกัดสาระส าคัญจากพืชที่ท าเป็น
เวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง 

ร้อยละ  / 

มูลค่าแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ  / 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ (ล้านบาท)     482 1,086 1,374 1,047 
มูลค่าของพืชทีท่ าเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง (ล้านบาท)         
มูลค่าแมลงเศรษฐกิจ (ล้านบาท)         
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็ น 3 การเกษตร  
แผนย่อยชีวภาพ 

     

ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 8 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายของเกษตรชีวภาพ จ าเป็นต้องกลัน่กรองข้อมูลตามนิยามทีก่ าหนดขึ้นก่อน 
ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกต าบลเพิ่มขึ้น 
Code 03030201: ตัวชี้วัด จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
นิยามของตัวชี้วัด 
 ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นทางการ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์หรือวิธีระบุวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่มีข้อมูลของจ านวนวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 31 38 31 
Measurable 36 28 36 
Controllable 38 31 31 
Affordable 38 31 31 
Comparable 33 33 33 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรก าหนดความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรชีวภาพและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเก็บข้อมูลลงทะเบียนส าหรับผู้ประกอบวิสาหกิจทางการเกษตร ซึ่งใช้ระบบฐานทะเบียนเดียวกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยระบุจ านวนของวิสาหกิจทางการเกษตร 
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 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้ก าหนดเกณฑ์หรือนิยามส าหรับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจทางการเกษตร 
ที่ต้องการตามการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิต (2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (3) มีการน ารายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรเพิ่มความชัดเจนในนิยามผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการก าหนดหลักเกณฑ์การเป็ นวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
ข้อเสนอนิยามตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้มีการนิยาม ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ของท้องถิ่นน าเอาวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์  การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นแนวทาง
ส าคัญในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ที่เรียกว่า เป็นความหลากหลายทางชีวภาพหรือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นข้อก าหนดหนึ่งจากการประชุมสุดยอด
ระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสหประชาชาติและในการสัมมนาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับความพร้อมของประเทศไทย   
ในปี พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพว่า “สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบทั้งสัตว์ พืชและจุลินทรีย์ ทั้งที่อยู่บนบกและในน้ า เป็นแหล่งทรัพยากร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม” 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น หมายถึง องค์ความรู้ของบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยประสบการณ์ การสร้างสรรค์ สั่งสมและ
ถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหนึ่ง ซึ่งมีการปรับวิธีการประยุกต์ไปตามความเหมาะสมจนเกิดเป็นความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องในชุมชนนั้น ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น
จึงมีความโดดเด่นตรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในชุมชน  เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชน แสดงถึงการปรับตัว การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของคน 
ในชุมชนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาท าให้เกิดคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจ  
ในวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง 
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การก าหนดเกณฑ์เป็นผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจทางการเกษตรที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ โดยอ้างอิงจากการได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ BEDO ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นส่วนประกอบในการผลิต (2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (3) มีการน ารายได้ส่วนหนึ่งไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
การใช้จ านวนวิสาหกิจที่ได้รับได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของ BEDO อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากมีจ านวนน้อย อีกทั้งการก าหนดเกณฑ์

ของนิยามชีวภาพที่ใช้ยังไม่ชัดเจน 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ ไม่มีความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบล

เพิ่มขึ้น ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรใช้นิยามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขึ้นส าหรับเกษตรชีวภาพ โดยเป็นวิสาหกิจที่มีการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืช
เพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง และแมลงเศรษฐกิจ และต้องอยู่ภายใต้ 2 เกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย (1) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากสินค้าเกษตร และ (2) เทคโนโลยีระดับสูง 
ที่น ามาใช้กับสินค้าเกษตร โดยเก็บข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เพื่อให้การด าเนินงาน
มีความสอดคล้องและอยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยวิสาหกิจการเกษตรมีการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง  
และแมลงเศรษฐกิจ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัด เก็บอย่างน้อย 2 ปี  
เพื่อน ามาท า Baseline  
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 เห็นควรให้มีการปรับค่าเป้าหมายเป็นอัตราการขยายตัวของจ านวนวิสาหกิจชีวภาพ (ร้อยละ)  เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ตามที่
ก าหนดไวใ้นข้างต้น 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพ” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนิยามของ เกษตรชีวภาพ หมายถึง การน าส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ มาท าการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง การใช้ประโยชน์จากแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ  

วัดจากจ านวนวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง 
และแมลเศรษฐกิจ และน ามากลั่นกรองภายใต ้2 เกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย (1) มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากสินค้าเกษตร และ (2) เทคโนโลยีระดับสูงที่น ามาใช้กับสินค้าเกษตร 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

จ านวนวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

จ านวนวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่ อท าเป็น
เวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง และแมลเศรษฐกิจ 

จ านวน 
 

/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
การสกัดสาระส าคัญจากพืชเพื่อท าเป็นเวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง และแมลเศรษฐกิจ 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็ น 3 การเกษตร  
แผนย่อยชีวภาพ 

     

1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 1 ต าบล 1 
วิสาหกิจ 

1 ต าบล 1 
วิสาหกิจ 

1 ต าบล 1 
วิสาหกิจ 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ เนือ่งจากต้องกลัน่กรองข้อมูลตามนิยามที่ก าหนดขึ้นใหมก่่อน  
ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยเกษตรแปรรูป  
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
Code 03040101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยรอ้ยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

สินค้าเกษตรแปรรูป หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการเพื่อเก็บรักษาและจัดการผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถใช้เป็นอาหารส าหรับรับประทาน , 
อาหารส าหรับสัตว์, ผลิตเครื่องนุ่งห่ม, เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)  =  

มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป ปีปัจจุบัน − มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป ปีก่อนหน้า

มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรปู ปีก่อนหน้า
× 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 84 16 0 
Measurable 89 11 0 
Controllable 93 7 0 
Affordable 86 14 0 
Comparable 93 7 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 สินค้าเกษตรบางชนิดไม่เข้ากับนิยามของสินค้าแปรรูป อาทิ ข้าว เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสินค้าอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนั้น ควรมีการก าหนดนิยามของ

สินค้าเกษตรแปรรูปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 สินค้าประเภทเครื่องส าอาง ควรจัดอยู่ในสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป หรือเกษตรชีวภาพ 
 การก าหนดมาตรฐานการส่งออกสินค้าบางชนิดยังไม่มีการจัดรูปแบบของสินค้าเกษตรในประเภทต่าง ๆ ที่ชัดเจน อาทิ สินค้าแปรรูปหรือสินค้าเกษตรชีวภาพ 

จึงควรให้มีการจัดรูปแบบของสินค้าต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน เพื่อการก าหนดมาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรแปรรูป หมายถึง การน าผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า มาเปลี่ยนสภาพด้วย 

วิธีการ หรือเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ/หรือเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานมากขึ้น 
 จากการหารือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่า สินค้าเกษตรแปรรูปควรใช้ตัวแทนการค านวณจากประเภท Food เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการเก็บข้อมูล

ของสินค้าเกษตรกรแปรรูปประเภท Non-food ท าได้ยาก ซึ่งปัญหามาจากการแบ่งข้อมูลของประเภท Non-Food ที่แปรรูปจากสินค้าเกษตร  
 ภารกิจของกรมส่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ส่งเสริมการเกิด Productivity เท่านั้น และงบประมาณที่ได้รับไม่ครอบคลุมงานส่งเสริมเกษตรแปรรูปทั้งหมด 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่สามารถตั้งค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากการก าหนดขอบเขตของสินค้าเกษตรแปรรูป ต้องอาศัยภารกิจของหลายหน่วยงานท าให้กรมส่งสริมอุตสาหกร รม 

ไม่สามารถประมาณการค่าเป้าหมายที่เหมาะสมเองได้ 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 เห็นควรตามการก าหนดนิยาม เกษตรแปรรูป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขึ้น 
 จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งประเภท Food และ Non-food กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลของ

ประเภท Non-Food ที่แปรรูปจากสินค้าเกษตร ท าให้การเก็บข้อมูลของสินค้าเกษตรกรแปรรูปประเภท Non-food ท าได้ยาก ดังนั้น เห็นควรวัดจากตัวแทนสินค้าเกษตร
แปรูปประเภท Food เพียงอย่างเดียว  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ไม่สามารถตั้งค่าเป้าหมายได้ เนื่องจาก การก าหนดขอบเขตของสินค้าเกษตรแปรรูป ต้องอาศัยภารกิจของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์  
(เฉลี่ยร้อยละ)” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรแปรรูป หมายถึง การน าผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า มาเปลี่ยนสภาพด้วย 
วิธีการ หรือเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ/หรือเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานมากขึ้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 วัดจากตัวแทนมูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรูปประเภท Food ในการค านวณแบบราคาปัจจุบัน (Current Market Prices) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีวิธีการค านวณดังต่อไปนี้อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)  =  
 

มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป ปีปัจจุบนั − มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป ปีก่อนหน้า

มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป ปีก่อนหน้า
× 100 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร 
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป 
ประเภทอาหาร 

ร้อยละ /  กระทรวงอุตสาหกรรม  
(มีหลายหน่วยงาน) 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่า GDP สินค้าเกษตรแปรรูป (ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ) (ล้านบาท) 

841,617 859,843 875,610 938,579 922,306 940,441 955,171  

ที่มา: https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=ni_page 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัวของ
มูลค่ าสินค้ าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
3 การเกษตร แผนย่อยเกษตร
แปรรูป 

     

ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว  
ร้อยละ 4 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 6 

ไม่สามารถตัง้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากการก าหนดขอบเขตของสินค้าเกษตรแปรรูป ต้องอาศัยภารกิจของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน - 2.1 1.8 7.1 -1.7 1.9 1.5       
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แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย: สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมมีูลค่าเพิ่มขึ้น 
Code 03050101: ตัวชี้วัด มูลค่าสินค้าทีม่ีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อจัฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอนิยามของเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และค านวณจากปริมาณผลผลิตและราคา ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าแนกแปลงใหญ่ที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง (ตามชนิดพืชเป้าหมายที่ก าหนด)  
(2) จ าแนกเทคโนโลยีตามล าดับขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 25 25 
Measurable 44 25 31 
Controllable 33 33 33 
Affordable 50 25 25 
Comparable 36 36 28 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็น Proxy ในการเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการลงทะเบียน 

ที่ชัดเจนท าให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมีการแบ่งล าดับขั้นออกเป็น 3 ล าดับ ได้แก่ เทคโนโลยีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง แต่ยังไม่มีการจ าแนกเทคโนโลยี 
ที่เป็นทางการ โดยในอนาคตกระทรวงจะมีการหารือเกี่ยวกับการจ าแนกเทคโนโลยีต่อไป  

การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ มีการค านวณจากการใช้ราคากับผลผลิต ซึ่งส่งผลให้การเก็บข้อมูลนอกเหนือจาก
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก ไม่สามารถเก็บข้อมูลด้านราคาของเกษตรกรตามการจ าแนกล าดับที่มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้  
ในอนาคตอาจมีการขยายแพลตฟอร์มของโครงการเกษตรแปลงใหญ่สู่โครงการ Smart Farmer  

พิจารณาจากการยกระดับคุณภาพทางการเกษตรในการใช้ Innovation Process ที่เริ่มใช้กับกลุ่มเกษตรรายย่อย หรือ Small Scale Farming ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร 
ที่มีจ านวนมากที่สุด เพื่อชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรที่แท้จริง โดยการสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่มี  
ความเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว และท าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเรียนรู้การใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้น และค่อยพัฒนาขยายการสนับสนุน 
ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละระดับ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรเพิ่มเติมความชัดเจนในนิยามหลักการจ าแนกเทคโนโลยีภาคการเกษตรตามล าดับขั้นนออกเป็น 3 ล าดับ ได้แก่ เทคโนโลยี
ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง อีกทั้ง ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลใหม่ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ทั่วไปในประเทศไทย  
ข้อเสนอนิยามตัวชี้วัดใหม/่เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

การระบุนิยามหลักการจ าแนกเทคโนโลยีตามล าดับขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ที่มีความชัดเจน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพั ฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีการหารือนิยามในส่วนดังกล่าวต่อไปภายหลัง  ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลใหม่ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
จากเกษตรกรรายย่อยทั่วไปในประเทศไทย และน าราคากับผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว มาจัดท าเป็นมูลค่าสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี  เพื่อชี้ให้เห็นถึง  
มูลค่าสินค้าที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตที่แท้จริงของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งอาจด าเนินการส ารวจข้อมูลในรูปแบบเดียวกับการส ารวจ
ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่จัดท าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในข้อเสนอตัวชี้ วัดเพิ่มเติ่ม 
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ประเด็น 8 แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น ตัวชี้วัด อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผ ลิต 

และการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการก าหนดระดับความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการเกษตร โดยสามารถแบ่งตามยุคของการเกษตร 

ออกได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
 เกษตร 1.0 คือ ระดับที่เกษตรกรใช้แรงงานสัตว์ในการท าการเกษตรกรรมในการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง อาทิเช่น วัว ควาย ม้า ลา ช้าง เป็นต้น 
 เกษตร 2.0 คือ ระดับที่เกษตรกรได้มีการเริ่มน าเอาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการเกษตร 
 เกษตร 3.0 คือ ระดับที่เกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรเต็มรูปแบบ เช่น ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดิน 

เพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวครบทุกขั้นตอน 
 เกษตร 4.0 คือ ระดับที่เกษตรกรได้น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารและระบบอัตโนมัติ อินเทอร์ เน็ตหรือการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งที่มีฐานข้อมูล 

ทางการเกษตรเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรในการท าการเกษตร 
 การเก็บข้อมูลควรเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่เกษตร 4.0 ซึ่งเป็นการแบ่งระดับที่ใกล้เคียงกับความหมายของเกษตรอัจฉริยะตามเป้าหมาย

มากที่สุด อีกทั้งการใช้กลุ่มตัวอย่างอาจจ าเป็นต้องวัดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมในที่มีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลในระบบจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ หากสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะไม่มีเกษตรที่เข้าขอบเขตการใช้เทคโนโลยีระดับ 4.0 

จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบัน เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Young 
Smart Farmer เป็นต้น ไม่ใช่โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเกษตรอัจฉริยะที่แท้จริง ดังนั้น ในอนาคตควรให้ภาครัฐมีการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ 
ที่ตอบสนองต่อแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะที่ชัดเจน  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ควรใช้ค่าเป้าหมายเดิมไปก่อน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้  

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรกับนิยามของเกษตรอัจฉริยะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดขึ้น และควรเก็บจากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการ Young Smart Farmer 
และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร และนับเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในระดับของเกษตรกร 4.0 ตามที่ก าหนดขึ้น 
โดยน าราคากับผลผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้จากเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว มาจัดท าเป็นมูลค่าสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย  2 ปี  
เพื่อน ามาท า Baseline  

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)” 
ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าการเสนอนิยามของ เกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต 
และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน  โดยใช้เกษตรกร 4.0 เป็นเกษตรกรที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ โดยมีการระบุเกณฑ์ 4 ระดับข้างต้น  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

น าราคากับผลผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ อาทิ โครงการ Smart Farmer หรือ 
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลที่แบบแผนจากกรมส่งเสริมการเกษตร มาค านวณหามูลค่าสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
โดยวัดเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มกีารใช้เทคโนโลยีในระดับของเกษตรกรในระดับ 4.0 เท่านั้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     80 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานรับจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

มู ลค่ าสิ นค้ าที่ มี การใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ 

ร้อยละ  / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประ เด็ น  3  การ เกษตร  
แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

     

ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว  
ร้อยละ 4 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 6 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ เนือ่งจากข้อมูลในการสนับสนุนการก าหนด Baseline ยังไม่เพียงพอ 
ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 
Code 03050201: ตัวชี้วัด ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอนิยามของเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 ค านวณจาก ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ หมายถึง ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย จากโครงการเกษตรแปลงใหญ่
สมัยใหม่ (ภาคเอกขนร่วมบริหาร) ใน 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ พืชหลัก (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) สัตว์บกเล็ก สัตว์บกใหญ่ และพืชสร้างรายได้เร็ว ดังต่อไปนี ้

(1) จ าแนกแปลงใหญ่ที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง (ตามชนิดพืชเป้าหมายที่ก าหนด)  
(2) จ าแนกเทคโนโลยีตามล าดับขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 54 31 15 
Measurable 50 33 17 
Controllable 30 50 20 
Affordable 30 50 20 
Comparable 40 50 10 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ควรพิจารณาจากเกษตรรายย่อยในการใช้ปริมาณพื้นที่ในการท าการเกษตรโดยอาจใช้เทคโนโลยีในระดับพื้นฐาน อาทิ ระบบหยดน้ าหรือโรงเรือน เป็นต้น และ

พิจารณาจากพื้นที่ที่หน่วยราชการสามารถส่งเสริมให้สามารถขยายตัวได้มากย่ิงขึ้น 
การวัดผลผลิตต่อหน่วยจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจาก ต้องการพิจารณาจากฟาร์มปศุสัตว์หรือการประมงที่มีการใช้เทคโนโลยีแล้ว สามารถท าให้ผลผลิต  

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณเป็นอย่างไร 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรเพิ่มเติมความชัดเจนในนิยามหลักการจ าแนกเทคโนโลยีภาคการเกษตรล าดับขั้นออกเป็น 3 ล าดับ ได้แก่ เทคโนโลยีขั้นต้น 
ขั้นกลาง และขั้นสูง อีกทั้ง ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลใหม่ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ย่อยทั่วไปในประเทศไทย  
ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรบัปรุง 

- 
นิยามตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

การระบุนิยามหลักการจ าแนกเทคโนโลยีตามล าดับขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ที่มีความชัดเจน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีการหารือนิยามในส่วนดังกล่าวต่อไปภายหลัง 

ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลใหม่ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรรายย่อยทั่วไปในประเทศไทย และน าราคากับผลผลิตที่ได้จาก
เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว มาจัดท าเป็นมูลค่าสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อชี้ให้เห็นถึงมูลค่าสินค้าที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในก ารผลิตที่แท้จริงของกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งอาจด าเนินการส ารวจข้อมูลในรูปแบบเดียวกับการส ารวจระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และย่อมที่จัดท าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในข้อเสนอตัวชี้ วัดเพิ่มเติ่ม ประเด็น 8 แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล  
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สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือเชิงลึกกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอนิยามของเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคณุภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน  
การก าหนดระดับความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการเกษตร โดยสามารถแบ่งตามยุคของการเกษตรออกได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 

 เกษตร 1.0 คือ ระดับที่เกษตรกรใช้แรงงานสัตว์ในการท าการเกษตรกรรมในการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง อาทิเช่น วัว ควาย ม้า ลา ช้าง เป็นต้น 
 เกษตร 2.0 คือ ระดับที่เกษตรกรได้มีการเริ่มน าเอาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการเกษตร 
 เกษตร 3.0 คือ ระดับที่เกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรเต็มรูปแบบ เช่น ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  

ในการเตรียมดิน เพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวครบทุกขั้นตอน 
 เกษตร 4.0 คือ ระดับที่เกษตรกรได้น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารและระบบอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งที่มีฐานข้อมูล 

ทางการเกษตรเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรในการท าการเกษตร 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอนิยามของเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการก าหนดระดับความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการเกษตรเราสามารถแบ่งตามยุคของการเกษตร 

ออกได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ออกได้เป็น 4 ระดับข้างต้น  
การเก็บข้อมูลควรเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่เกษตร 4.0 ซึ่งเป็นการแบ่งระดับที่ใกล้เคียงกับความหมายของเกษตรอัจฉริยะตามเป้าหมาย

มากที่สุด อีกทั้งการใช้กลุ่มตัวอย่างอาจจ าเป็นต้องวัดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมในที่มีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลในระบบจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ หากสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะไม่มีเกษตรที่เข้าขอบเขตการใช้เทคโนโลยีระดับ 4.0 
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จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการในปัจจุบัน เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Young 
Smart Farmer เป็นต้น ไม่ใช่โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเกษตรอัจฉริยะที่แท้จริง ดังนั้น ในอนาคตควรให้ภาครัฐมีการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ  
ที่ตอบสนองต่อแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะที่ชัดเจน  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ควรใช้ค่าเป้าหมายเดิมไปก่อน เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรกับนิยามของเกษตรอัจฉริยะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดขึ้น และควรเก็บจากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการ Young Smart 
Farmer และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร และนับเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในระดับของเกษตรกร 4.0 
ตามที่ก าหนดขึ้น โดยน าผลผลิตในกลุ่มสินค้าพืชหลัก (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่และปริมาณพื้นที่ที่ได้จาก
เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว มาจัดท าเป็นผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนนิยามและวิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย  2 ปี  
เพื่อน ามาท า Baseline  

 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)” ได้ดังนี ้
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นิยามของตัวชี้วัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการเสนอนิยามของเกษตรอัจฉริยะ หมายถึง การเกษตรที่น าเอาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ลดขั้นตอนการผลิต ลดแรงงาน  โดยใช้เกษตรกร 4.0 เป็นเกษตรกรที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ โดยมีการระบุเกณฑ ์4 ระดับข้างต้น  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

น าผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ อาทิ โครงการ Smart 
Farmer หรือ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลที่แบบแผนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในกลุ่มสินค้าพืชหลัก (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) 
มาค านวณหาผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง โดยวัดเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มกีารใช้เทคโนโลยีในระดับของเกษตรกรในระดับ 4.0 เท่านั้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง
ที่ มี การใช้ เทคโนโลยีสมั ยใหม่ /
อัจฉริยะ 

ร้อยละ  / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็ น 3 การเกษตร  
แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

     

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 25 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ เนือ่งจากข้อมูลในการสนับสนุนการก าหนด Baseline ยังไม่เพียงพอ 
ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการพัฒนาระบบนเิวศการเกษตร 
เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
Code 03060101: ตัวชี้วัด มูลค่าผลผลิตสนิค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทนวัดทดแทน Code 03060101_1: ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

มูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตจากการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 ไม่พบวิธีการวัดและค านวณผล 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 25 12 63 
Measurable 31 19 50 
Controllable 42 16 42 
Affordable 42 16 42 
Comparable 42 16 42 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ไม่มีนิยามและความหมายของ “ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย” ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้น าเสนอตัวชี้วัดที่เป็น Proxy คือ  

มูลค่าผลผลิตของสินคา้เกษตรทีส่ าคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว มีนส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น โดยวัดจากผลผลิตและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีฐานของสินค้าดังที่กล่าวมา  
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 ควรพิจารณาที่ Marginal Cost ที่ลดลง จากการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสินค้า ไม่ควรพิจารณาที่มูลค่าของสินค้า เนื่องจากมีปัจจัยหลายชนิด อาทิ การตลาด 
อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ที่ส่งผลต่อมูลค่าของสินค้าในการปรับตัวท าให้ไม่เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่แท้จริง โดยสรุปจ ะเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าว 
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ยังไม่เหมาะสม มูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายประสิทธิภาพการผลิต ควรก าหนดตัวชี้วัดใหม่ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายมากกว่า 
ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ควรเปลี่ยนตัวชี้วัดในเป้าหมายดังกล่าว เป็น “ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)”  
นิยามตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ในสากลค านิยามของ ประสิทธิภาพ (Efficiency) การผลิต หมายถึง ความสามารถในการผลิต (Capability) สินค้าหรือบริการที่ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการน าเข้า 
(Input) เช่น แรงงาน ทุน เป็นต้น ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ (Output) ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย  

ในส่วนของนิยาม ผลิตภาพ (Productivity) การผลิต หมายถึง การเพิ่มของผลผลิตที่เกิดจากส่วนที่มิได้มาจากการเพิ่มของปัจจัยการผลิต (แรงงาน ทุน) หรือ
อัตราส่วนของปริมาณผลิตผลที่ได้ (Output) ต่อปริมาณทรัพายากรที่ใช้ในการด าเนินการผลิต ( Input) หรือขีดความสามารถในการผลิตของปัจจัยการผลิตหน่วยหนึ่ง 
ที่ก่อให้เกิดผลผลิต  

ดังนั้น จะเห็นว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิต มีความหมายที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน จึงสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จาก 
การวัดผลิตภาพการผลิตมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยได้เช่นกัน 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ควรมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในเป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปัจจุบันใช้มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐเป็นตัวแทนในการวัด

เป้าหมายดังกล่าว 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เป็นตัวช้ีวัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพือ่น ามาท า Baseline  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ควรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดใหม่เป็น ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) หมายถึง ความสามารถในการผลิต (Capability) สินค้าหรือบริการที่ใช้
ทรัพยากรหรือปัจจัยการน าเข้า (Input) เช่น แรงงาน ทุน เป็นต้น ที่ท าให้เกิดผลผลิต (Output) ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ซึ่งผลผลิตอาจวัดในรูปของปริมาณสินค้าหรือมูลค่า
สินค้า 

การก าหนดตัวแทนการวัดประสิทธิการผลิตสินค้า ใช้ข้อมูลสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ 5 ปี ค านวณด้วยผลผลิตสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้น/พื้นที่เพาะปลูก เพื่อหามูลค่าเพิ่มที่เกิด
จากการใช้พ้ืนที่ดังกล่าว โดยแบ่งประเภทของข้อมูลตามกลุ่มสินค้า อาทิ ปศุสัตว์และประมงวัดจากแรงงาน พืชไร่และพืชสวนวัดจากพื้นที่ที่เพาะปลูก เป็นต้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เป็นตัวช้ีวัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพื่อน ามาท า Baseline  
 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)” 
เป็นตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) ได้ดังนี ้
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ตัวชี้วัดปรับแปลี่ยน และมีทดแทน 
Code 03060101_1: ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 
 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า หมายถึง ความสามารถในการผลิต (Capability) สินค้าหรือบริการที่ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการน าเข้า (Input) เช่น แรงงาน ทุน  
เป็นต้น ที่ท าให้เกิดผลผลิต (Output) ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย ซึ่งผลผลิตอาจวัดในรูปของปริมาณสินค้าหรือมูลค่าสินค้า โดยสามารถอธิบายได้จากสูตร ดังต่อไปน้ี  

Efficiency =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

(𝐾 + 𝐿)
 

       Efficiency  หมายถึง  ประสิทธิภาพการผลิต 

       𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡   หมายถึง  ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

       𝐾  หมายถึง  ปัจจยัน าเข้าประเภททุน 

       𝐿  หมายถึง  ปัจจยัน าเข้าประเภทแรงงาน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

การก าหนดตัวแทนการวัดประสิทธิการผลิตสินค้า ใช้ข้อมูลจากการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐ โดยวัดจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้น/พื้นที่
เพาะปลูก เพื่อหามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้พื้นที่ดังกล่าว และท าการแบ่งประเภทของข้อมูลตามกลุ่มสินค้า  อาทิ ปศุสัตว์และประมงวัดจากแรงงาน พืชวัดจากพื้นที่ 
ที่เพาะปลูก เป็นต้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อน หน่วยงานรับผิดชอบ ความถ่ี 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย 

ร้อยละ  / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 
ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
Code 03060201: ตัวชี้วัด สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) (ค่าเป้าหมาย สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 90) 
นิยามของตัวชี้วัด  

 สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ์ภาคการเกษตร ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 
-  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ค านิยามของ สหกรณ์ภาคการเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึน้ ซึ่งสหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย (1) สหกรณ์การเกษตร (2) สหกรณ์ประมง และ (3) สหกรณ์นิคม 

-  กลุ่มเกษตรกร หมายถึง บุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มและจดทะเบียนตามกฎหมาย 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ค านิยามของ วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือ
การอื่น ๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิ ติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล  
เพื่อสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก (2) ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (3) ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ (4) ด้านประสิทธิภาพของ 
การบริหารงาน แล้วน าผลการด าเนินงานทั้ง 4 ด้านมาแบ่งระดับช้ันของสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับชั้น ดังนี ้

(1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก เป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการด าเนิน  ธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น การรับ 
ฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การแปรรูปผลผลิต และการรวบรวมผลผลิตมีสัดส่วนต่อสมาชิกทั้งหมดมากน้อยเพียงใด เกณฑก์ารให้คะแนน ดังน้ี 
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 (2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก 
การพึ่งพาตนเอง ความมั่นคงทางการเงิน คุณภาพของลูกหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารงานเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี ้

   
(3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ประเมินจากช้ันคุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ จ านวน 268 ข้อ ส่วนประกอบของแบบประเมินคุณภาพของ

สหกรณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ส่วนที่ 3 การประเมินระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และ ส่วนที่ 4 การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล โดยมีวิธีการอ่านคะแนนดังนี้ 
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(4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณา จากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์

ประกอบด้วย (1) ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข (2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข และ (3) ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ โดยมีวิธีการอ่านคะแนนดังนี ้

วิธีจัดชั้นสหกรณ์  
 จากเกณฑ์ประเมินผล ตามเกณฑร์ะดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ทั้ง 4 ด้านข้างต้น ได้แบ่ง ระดับชั้นของสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับช้ัน ดังน้ี  
 (1) ชั้น 1 (Class 1) เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับ
มาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีถึงดีมากและไม่มีข้อบกพร่องจากการด าเนินงาน  
 (2) ชั้น 2 (Class 2) เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่าง ร้อยละ 60-69 และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่า
มาตรฐาน มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในระดับพอใช ้หรือสหกรณ์ที่เคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว  
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 (3) ชั้น 3 (Class 3) เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและ
มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต้องปรับปรุงหรือไม่มีระบบการควบคมุภายใน หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ  
 (4) ชั้น 4 (Class 4) เป็นสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี 

ตารางสรุปเกณฑ์การประเมินผลเพื่อยกระดับช้ันสหกรณ์ ในแต่ละระดับชั้น 

ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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วิธีการค านวณสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 

ร้อยละสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 = 
จ านวนสหกรณ์เกษตรที่มคีวามเขม้แข็งในระดับ 1 และ 2

จ านวนสหกรณ์เกษตรทีม่ีสถานะด าเนินกิจการทัง้หมด
× 100 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ (1) ทิศทางของวิสาหกิจชุมชน (2) การวางแผน

ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (3) การบริหารตลาด (4) การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (5) การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (6) กระบวนการจัดการสินค้าและ
บริการ และ (7) ผลลัพธ์การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน แล้วน าผลการด าเนินงานทั้ง 7 ด้านมาแบ่งระดับช้ันวิสาหกิจออกเป็น 3 ระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ทิศทางวิสาหกิจชุมชน เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบแนวทางการก าหนดทิศทางด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการบริหารองค์กร และ 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน ทั้งในส่วนของผู้น าและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

(2) การวางแผนการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการน าแนวความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
ทิศทางในการผลิตหรือบริการไปสู่ผู้รับบริการของวิสาหกิจชุมชน การแปลงแนวคิดเป็นแผนด าเนินการวิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
ตลอดจนแสดงถึงการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติตามแผนไปสู่สมาชิก การติดตามควบคุมและการปรับแผน เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย มุ่งเน้นแง่มุมส าคัญ  
3 ประการ คือ ครอบครัวพึ่งตนเอง ชุมชนเครือข่ายพอเพียง และธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 

(3) การบริหารตลาด มุ่งเน้นถึงวิธีการที่วิสาหกิจชุมชนใช้ในการท าความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าและตลาด  ซึ่งมีทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก มีการบริหารเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตหรือบริการ 
ที่มีความสัมพันธ์กันเกื้อกูลกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและลูกค้า การรับฟังข้อมูลความพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการเรียนรู้ท าความเข้าใจลูกค้าและตลาด  เพื่อให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการวิสาหกจิชุมชน ตลอดจนร่วมกันดูแลทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีใช้ตลอดไปอย่างสมดุล 

(4) การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การจัดการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเองที่มีการจัดเก็บและ
รวบรวมอย่างมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความพร้อมและสะดวกในการน ามาใช้งาน ท าให้การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และการจัดการความรู้ของ
วิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มความสามารถในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
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(5) การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย คน ความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญาของชุมชนและเครือข่าย ภายใต้กระบวนการตัดสินใจในการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับแผนด าเนินการวิสาหกิจชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถน าไปบริหารจัดการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีปร ะสิทธิภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและขยายผลสู่เครือข่าย 

(6) กระบวนการจัดการสินค้าและบริการ หมายถึง “กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค และส่งผลต่อความส าเร็จและการเติบโตของกิจการ” 

(7) ผลลัพธ์การด าเนนิงานวิสาหกิจชมุชน เป็นการประเมินผลจากการด าเนินงานและแนวโน้มในด้านต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามภารกิจ
ของวิสาหกิจชุมชน ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านประสิทธิภาพ ของการด าเนินงานและด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ผลจากแบบประเมินจะสามารถสรุปศักยภาพของแต่ละประเด็นในระดับ ดี ปานกลาง และต้องปรับปรุง  
การสรุปศักยภาพโดยรวมจะด าเนินการได้โดยน าข้อมูลจากตารางสรุปผลการประเมินมาแทนค่าด้วยคะแนน  3 ระดับ คือ ระดับดีมีค่าเท่ากับ 3 คะแนน ระดับ 

ปานกลางมีค่าเท่ากับ 2 คะแนน และระดับต้องปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน จากนั้นหาค่าเฉลี่ยคะแนนโดยการรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ หารด้วยจ านวนข้อค าถาม 
ที่ประเมิน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับช่วงคะแนนของแต่ละระดับการพัฒนา ดังนี ้

ระดับดี มีช่วงคะแนนระหว่าง 2.34 - 3.00 คะแนน  
ระดับปานกลาง มีช่วงคะแนนระหว่าง 1.67 - 2.33 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง มีช่วงคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.66 คะแนน 

 
วิธีการค านวณวิสาหกิจชุมชนในระดับ 

ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนในระดับดี = 
จ านวนวิสาหกิจชุมชนระดับดี

จ านวนวสิาหกจิชุมชนท่ีประเมินศักยภาพ
× 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 79 14 7 
Measurable 79 14 7 
Controllable 64 18 18 
Affordable 64 18 18 
Comparable 64 18 18 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดท าระดับชั้นของความเข้มแข็งของสหกรณ์และวิสาหกิจทางการเกษตร ออกเป็น 4 ระดับชั้น และมีเกณฑ์การประเมิ นผล

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก (2) ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (3) ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ  
(4) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน ท าให้สามารถใช้ข้อมูลในการค านวณผลที่จะประเมินตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ (1) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) และตัวชี้วัดที่ (2) สถาบันเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการท าข้อมูลตัวชี้วัดระหว่างสถาบันเกษตรกร 
ที่เป็นสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุม่เกษตรกรที่สะดวกขึ้นและสามารถประมวลผลตามค่าเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือเชงิลึกกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

มีความเหมาะสมแล้ว 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดท าเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์รูปใหม่  โดยปรับเกณฑ์การประเมินให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ 

ความเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรใช้วิธีการวัดในรูปแบบใหม่ เนื่องจากเป็นการประเมินที่มีคุณภาพมากกว่ารูปแบบเดิม  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์พึ่งเริ่มจัดท าการประเมินระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ในปี 2563 ซึ่งใช้เกณฑ์ในการประเมินที่คล้ายคลึงกับการประเมิน 

ระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในรูปใหม่ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นควรให้มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในรูปเดิม แต่ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการดูแลและพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนที่มีอยู่และเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 เห็นควรการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลการประเมินรูปแบบใหม่ ตามการปรับเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 ส าหรับกลุ่มเกษตรจ าเป็นซึ่งพึ่งเริ่มมีการจัดเก็บจึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพื่อน ามาท า Baseline  
 กรมส่งเสริมการเกษตรกร เห็นด้วยกับค่าเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่เห็นควรให้มีการใช้รูปแบบการประเมินระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ใหม่ และการประเมินกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
มาเป็นตัวแทนในเป้าหมายดังกล่าว เมื่อมีข้อมูลในการก าหนด Baseline ที่เพียงพอ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 เห็นควรปรับค่าเป้าหมายของสหกรณ์เกษตร เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเสนอให้มีการค่าเป้าหมายในแต่ละช่วง 5 ปี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เริ่มจากร้อยละ 45 ในปี 2565 ถึงร้อยละ 60 ในปี 2576 - 2580 ตามล าดับ 
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 ยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายในส่วนของกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พึ่งได้มีการประเมินระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพียง 1 ปี
เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถก าหนดนค่าเป้าหมายที่เหมาะสมได้ ดังนั้น จึงควรเก็บข้อมูลไปจนปี 2566 จนมีค่า Baseline ของการประเมินเพียงพอในการก าหนดค่าเป้าหมาย
ที่เหมาะสมต่อไป 

 จากผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนระดับดี ในปี 2558 - 2563 สามารถบรรลุค่าเป้าหมายเดิมที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก าหนดไว้ ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงขอเสนอปรับค่าเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต คือ ในปี 2561 - 2565 มีวิสาหกิจชุมชนระดับดี 
ร้อยละ 32.5 ในปี 2566 - 2570 มีวิสาหกิจชุมชนระดับดีร้อยละ 35 ในปี 2571 - 2575 มีวิสาหกิจชุมชนระดับดีร้อยละ 37.5 และในปี 2576 - 2580 มีวิสาหกิจชุมชน
ระดับดรี้อยละ 40 ตามล าดับ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความถี่ 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์  
วิ ส าหกิ จชุ มชน  และกลุ่ ม
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ /  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายป ี
วิสาหกิจชุมชนในระดับดี  ร้อยละ /  กรมส่งเสริมการเกษตร รายป ี
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ /  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 (ร้อยละ) (การประเมินเดิม)    89.47 89.89 90.97 93.01 89.76 
จ านวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 (ร้อยละ) (การประเมินใหม่)      44.62 42.84 44.06 
จ านวนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในระดับด ี(ร้อยละ)   28.15 28.90 28.59 29.42 30.57 37.25 
จ านวนกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 (ร้อยละ) - - - - - - - 74.49 

ที่มา: http://office.cpd.go.th/planning/index.php/2016-12-06-04-26-28/total-data/187-classify 
ที่มา: http://www.sceb.doae.go.th/EVALUATION.html 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571  -2575 2576 - 2580 
สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกร) ที่ขึ้น
ท ะ เ บี ย น กั บ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  มี
ความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภาย ใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 3 การเกษตร แผนย่อย
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
การเกษตร 

     

สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดบั 1 และ 2  
อย่างน้อย ร้อยละ 90/ 

วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร  
มีความเข้มแขง็ ร้อยละ 25 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 95/ 
วิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มเกษตรกร มี
ความเข้มแข็ง  
ร้อยละ 30 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 95/
วิสาหกิจชุมชน

และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ 35 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 95/ 
วิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มเกษตรกรมี 
ความเข้มแข็ง  
ร้อยละ 40 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     

สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดบั 1 และ 2 อย่าง
น้อย ร้อยละ 45/วิสาหกิจชุมชน  

ร้อยละ 32.5 

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 50/

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 55/

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 
และ 2 อย่างน้อย 

ร้อยละ 60/วิสาหกิจ
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ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571  -2575 2576 - 2580 
วิสาหกิจชุมชน มี

ความเข้มแข็ง  
ร้อยละ 35 

วิสาหกิจชุมชน มี
ความเข้มแข็ง  
ร้อยละ 37.5 

ชุมชน ม ี
ความเข้มแข็ง  
ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน: สหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 
(การประเมินเดิม) 

  
 89.47 89.89 90.97 93.01 89.76 

     

ผลการด าเนินงาน: สหกรณ์มี
ความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 
(การประเมินใหม่) 

  
   44.62 42.84 44.06 

     

ผลการด าเนินงาน: วิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่ มเกษตรกรใน 
ระดับดี  

  
28.15 28.90 28.59 29.42 30.57 37.25 

     

ผลการด าเนิ นงาน : กลุ่ ม
เกษตรกรที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับ 1 และ 2 

  
     74.49 

     

หมายเหต:ุ ข้อมูลผลการด าเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร 
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