
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ทีค่วรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.1 เกษตรอัตลักษณพ้ื์นถิ่น 
  
 
เป้ำหมำย                   สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 030101 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
ผลิต 

 กำรพัฒนำกำรผลิตให้มีคุณภำพตำมต้องกำร เพ่ิมปริมำณสินค้ำ 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและเพ่ิมจ ำนวนเกษตรกรให้มีก ำลังกำรผลิตเพียงพอ 
และส่งเสริมสินค้ำเกษตรอื่น ๆ นอกเหนือจำกพืชเศรษฐกิจ 

F0201 กำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์และสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น 

 กำรสนับสนุนกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์
ประจ ำถิ่น และมีทรัพย์สินทำงปัญญำภำยในพ้ืนที่ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ในท้องถิ่นนั้นๆ 

F0202 กำรสร้ำงแบรนด์/สร้ำง
เร่ืองรำว 

 กำรสร้ำงแบรนด์ สร้ำง story ให้น่ำสนใจ เพ่ือกระตุ้นกระแสบริโภค 
ร่วมมือกับกระทรวงมำดไทย เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มชุมชนในกำรรวมกลุ่มสร้ำง
แบรนด์ 

F0302 กำรสร้ำงเครือข่ำยและ
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

 หำตลำดรองรับสินค้ำ เนื่องจำกมีสินค้ำที่มีคุณภำพและพร้อมขยำย 
กำรผลิตแต่ยังขำดตลำด 

F0303 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
ด้ำนกำรบริหำร 

 กำรให้ควำมรู้ผู้ผลิตให้ท ำกำรตลำดเป็นในกลุ่มผู้บริโภคระดับสูง และ
ตลำดต่ำงประเทศ 

F0304 กำรประชำสัมพันธ ์  กำรประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมกลุ่มผู้บริโภค และ 
สร้ำงควำมสนใจแก่เกษตรกรรำยใหม่ 

F0402 กำรวิจัยด้ำนเกษตรอัตลักษณ ์  กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นต้นแบบ หรือ
แนวทำงในกำรเพ่ิมมูลค่ำ (วิจัยตลอดห่วงโซ่อำหำร) 
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้ำหมำย                    สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพิ่มข้ึน (GAP และเกษตรอินทรีย์) 030201 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0104 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย (GAP และ
อินทรีย)์ 

F0202 กำรรวมกลุ่มในกำรท ำเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

 กำรส่งเสริมให้มีกำรท ำเกษตรอินทรีย์/GAP เพ่ือยกระดับคุณภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 

F0205 กำรเข้ำสู่ระบบรับรอง
มำตรฐำนเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ท้ังในและต่ำงประเทศ 

 กำรผลิตดินให้เกษตรมีกำรเข้ำสู่ระบบกำรรับรองมำตรฐำนเพ่ิมมำกขึ้น
เพ่ือให้มีผลผลิตภำคกำรเกษตรที่มีควำมปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

F0302 กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำม
มำตรฐำนทั้งในและต่ำงประเทศ  

 กำรผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีระบบควบคุมกำรผลิตให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนสำกลเพ่ือให้สินค้ำเกษตรสำมำรถส่งออกได้ไม่
โดนกีดกัน 

F0302กำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดและ
ธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศให้กับ
สินค้ำและบริกำรเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

 กำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดโดยกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจับคู่ทำงธุรกิจ
สินค้ำเกษตรปลอดภัยเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ิม
อัตรำกำรเติบโตมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้ ำ
เกษตรที่ได้มำตรฐำน 

 กำรพัฒนำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำเกษตรให้สำมำรถตรวจสอบ
ที่มำได้ทุกขั้นตอน เป็นไปตำมมำตรฐำน และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้ำ  
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 กำรรับรองแหล่งผลิตตำม
มำตรฐำนของเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

 สินค้ำ เกษตรที่ จะท ำส่ งออกต้องมีมำตรฐำนและปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกล และกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 

F0103 ระบบกำรตรวจสอบรับรอง
มำตรฐำนก ำกับดูแล ควบคุม และ
กำรตรวจสอบย้อนกลับ  

 สินค้ำ เกษตรที่ จะท ำส่ งออกต้องมีมำตรฐำนและปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกล และกำรตรวจสอบย้อนกลับได้ 

F0201 ผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำน  กำรผลิตสินค้ำเกษตรต้องมีมำตรฐำนและตำมหำแหล่งให้กับผู้บริโภค 

F0301 ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญ
ของควำมปลอดภัยของสินค้ำ 

 กำรเสริมกำรตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของควำมปลอดภัยของสินค้ำเป็น
กำรส่งเสริมกำรบริโภคและต้องยอมรับในกำรบริโภคสินค้ำปลอดภัยและ
ครบวงจร 

F0404 ฐำนข้อมูลด้ำนเกษตรปลอดภัย  กำรเชื่อมโยงด้ำนฐำนข้อมูลสินค้ำเกษตรปลอดภัยจ ำเป็นต่อกำรจัดท ำ
และพัฒนำฐำนข้อมูลบันทึก ผู้ประกอบกำร ผู้แปรรูป และผู้บริโภคสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้ำหมำย              ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงขึ้น 030202 

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรส ำรวจ/อนุรักษ์/รวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 
ประมง จำกแหล่งธรรมชำติในท้องถิ่น/ชุมชน 

 ภำชนะจำกเศษสัปปะรด ภำชนะใส่อำหำรจำกมันสัปะหลัง กำก
กำแฟท ำเป็นภำชนะ เปลือกข้ำวโพดท ำเป็นดอกไม้จันทน์ 

F0102 กำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้สำรชีวภัณฑ ์  กระบวนกำรผลิตพืชสมุนไพร แมลง เป็นอำหำรคน/สัตว์  

F0203 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจำกชีวภำพเพื่อรักษำ
คุณภำพสินค้ำและดึงดูดผู้บริโภค 

 วัสดุกำรเกษตรมำเป็นบรรจุภัณฑ์ ภำชนะจำกเศษเหลือจำกพืช 

F0204 แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย  สมุนไพรแปรรูปเป็นหลำยผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่ำสินค้ำผลิตภัณฑ์
แมลง สมุนไพร เนื้อสัตว์ เนย นม และข้ำว 

F0205 กำรยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้ำพรเีมียม  กำรยกระดับสมุนไพรเพื่อกำรส่งออก  

F0207 กำรพัฒนำแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

 กำรท่องเที่ยวเชิงสวนผลไม้ 

F0301 กำรประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรบริโภค สร้ำง
ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ 

 กำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรที่ใช้ทุกวันให้กับประชำชน  

F0302 กำรเพิ่มช่องทำงและเชื่อมโยงตลำดสินค้ำ
เกษตรชีวภำพทั้งในและต่ำงประเทศ 

 กำรเพิ่มช่องทำงและเชื่อมโยงตลำดสมุนไพรแมลงไทยทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

F0303 กำรส ำรวจควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรชีวภำพ
ของตลำด 

 กำรส ำรวจควำมต้องกำรสมุนไพรไทย แมลง ของประชำชน 
เช่น รูปแบบกำรใช้/บริโภค 

F0402 ฐำนข้อมูลเกษตรชีวภำพ  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลชีวภำพ 

F0403 กำรวิจัยและพัฒนำเกษตรชีวภำพ  กำรวิจัยและพัฒนำกำรบรรจุ บรรจุภัณฑ์ แปรรูป และสินค้ำ
เกษตรชีวภำพ 

F0403 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพื่อกำรผลิต
และพัฒนำเกษตรชีวภำพ 

 กำรจัดหำแหล่งเงินทุน สินเชื่อเพื่อกำรเกษตรชีวภำพ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภำพ 
เป้ำหมำย                สินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 030301 
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0104 กำรรวมกลุ่มเกษตรกร  กำรพัฒนำศักยภำพ จัดท ำแผนพัฒนำวิสำหกิจเกษตรฐำนชีวภำพ
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต เชื่อมโยงและ
ทดสอบตลำดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ  

F0204 แหล่งเงินทุนส ำหรับกำร
ด ำ เนินกำร  ส ำหรับกำรจัดตั้ ง
วิสำหกิจเกษตรชีวภำพและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 กำรศึกษำรำยละเอียด ก ำหนดกรอบประเด็น ดังชี้วัด รวบรวม
จัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ประมำณผลและวิเครำะห์ข้อมูล 

F0405 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
ชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 เทคโนโลยีนวัตกรรมและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรชีวภำพ 

แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภำพ 
เป้ำหมำย               วิสำหกิจเกษตรฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งในทุกต ำบลเพิ่มขึ้น 
 

030302 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป 
เป้ำหมำย               สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพิ่มข้ึน 
 

030401 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรรวมกลุ่มและพัฒนำศักยภำพของ
กลุ่มให้มีควำมพร้อมเพื่อกำรแปรรูป 

 กำรสร้ำงพื้นที่น ำร่องในกำรบูรณำกำรกลุ่มเพื่อกำรพัฒนำ เช่นเดียวกับ
โครงกำรพระรำชด ำริ เพื่อสร้ำงผลสัมฤทธิ์ให้กลุ่มเข้มแข็งตลอด Value 
chain และขยำยผลไปสู่พื้นที่อื่น 

F0201 วัตถุดิบท่ีได้มำตรฐำน  กำรได้รับกำรรับรอง GAP เพื่อสร้ำงจรรยำบรรณกำรผลิตที่ดี 

F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อแปร
รูป ทดแทนแรงงำนคน/ทุ่นแรงคน 

 กำรเพิ่มก ำลังผลิต เพิ่มศักยภำพกำรผลิต และลดกำรสูญเสีย 

F0306 ควำมหลำกหลำยของสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

 กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยเพื่อเพิ่มมูลค่ำและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุก
ระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และครอบคลุมทุกกลุ่ม 

F0308 กำรสร้ำงตรำสินค้ำ และ สร้ำงเรื่องรำว  กำรออกแบบตรำสินค้ำให้สื่อถึงผลิตภัณฑ์สร้ำงเรื่องรำวให้ผู้บริโภค
สนใจ 

F0309 ศักยภำพผู้ประกอบกำร  กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรอุตสำหกรรม และกำรตลำด  
เพื่อยกระดับขึ้นสู่ Start up 

F0402 ช่องทำงจ ำหน่ำย และขยำยตลำดทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

 กำรเปิดตลำดใหม่ในต่ำงประเทศ  
 กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในแต่ละต่ำงประเทศและออนไลน์ 

F0403 บริกำรหลังกำรขำย   กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตในระยะยำว 

F0404 กำรประชำสัมพันธ์  กำรสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำ ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำง ๆ 

F0501 กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร 

 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบรับรองเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ 
ให้ผู้บริโภค 

F0503 กำรวิจัยพัฒนำด้ำนเกษตรแปรรูป  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและกำรประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

F0506 กำรเข้ำถึงแหล่งทุน  มำตรกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำ (soft loan) และสร้ำงบทบำท 
กำรเข้ำถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ ำ 
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยด้ำนกระบวนกำร
ผลิต พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง 

 วิจัยต่อยอด (Translational research)   
 ทรัพยำกรกำรเงิน (Financial resources)  
 เทคโนโลยี / นวัตกรรมจำกวิจัยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของห่วงโซ่กำรผลิต 

F0102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกำรเกษตรอัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยีกำรเกษตรดิจิทัล 

 งำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีภำยในประเทศ 
 โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) ที่รองรับกำรใช้งำน / ขับเคลื่อน 

F0201 แปลง/โรงเรือนสำธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ  ควำมครอบคลุมทุกกระบวนกำรกำรดูแลกำรผลิตภำยใน 1 แปลง 

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรท ำ
เกษตรอัจฉริยะ 

 วิธีกำรตรวจสอบเทคโนโลยีที่ผลิตและมำตรฐำนในกำรตรวจสอบ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 วิธีกำรตรวจสอบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 

F0301 แผนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ  กำรพัฒนำ Smart crop calendar (ปฏิทินกำรปลูกพืช) 

F0302 เกษตรแปลงใหญ่อัจฉริยะ และพื้นที่อื่น ๆ  ควำมสมบูรณ์ของเทคโนโลยีภำยในแปลง 

F0303 เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำเกษตรกร ให้ เป็น  
Smart Farmer/Young Smart Farmer/ Start Up 

 ผู้ใช้เทคโนโลยีมีกำรเปิดรับเทคโนโลยี และเปิดรับกำรพัฒนำร่วมด้วย 
 กำรสร้ำง Start up เกษตรอัจฉริยะ 

F0401 เทคโนโลยี นวัตกรรมกำรผลิตและเก็บเกี่ยว  เทคโนโลยีตรวจวัดควำมสุขแก่ของผลผลิตทำงกำรเกษตร 

F0402 กำรให้บริกำรด้ำนกำรเกษตรอัจฉริยะ  กำรพัฒนำและส่งเสริม start up เกษตรให้เป็นผู้ให้บริกำร (Service provi
der) 

F0403 ระบบโลจิสติกส์/คลังสินค้ำอัจฉริยะ  กำรพัฒนำเทคโนโลยี / ระบบ / กำรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่กำรแหล่งอัจฉริยะ 

F0404 แหล่งเงินทุนเพื่อขยำยผลกำรใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

 กำรสนับสนุนงบประมำณขับเคลื่อนกำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ด้ำนกำรเกษตร 

F0405 กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพ  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) 

F0501 พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดกำรตลำดอัจฉริยะ 
จัดสร้ำงแฟลตฟอร์มตลำด Online Offline 

 กำรพัฒนำ / สนับสนุน / ส่งเสริม / กำรลงทุน / ผู้ประกอบกำรสร้ำง
แพลตฟอร์ม ตลำดออนไลน์ 

F0502 กำรเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  กำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรท่องเที่ยวเมืองในระดับแพลตฟอร์มกำรเกษตร 

F0503 กำรประชำสัมพันธ์ จัดกำรแสดงสินค้ำเกษตร และ
สร้ำงค่ำนิยมกำรบริโภคสินค้ำเกษตรในประเทศ 

 กำรพัฒนำ metavurl  ด้วยกำรเกษตรเชื่อมโยงกำรตลำด 

แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้ำหมำย                 สินค้ำที่ได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่ำเพิ่มข้ึน  
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 พันธุ์พืชและพันธ์สัตว์เพื่อ
กำรเกษตรที่มีคุณภำพ 

 กำรส่งเสริมกำรใช้พันธุ์ที่ผ่ำนกำรวิจัยผ่ำนกำรทดสอบแล้ว 

F0103 กำรเข้ำถึงเทคโนโลยี  กำรส่งเสริมกำรใช้งำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรผลิตและเพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 

F0104 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน  กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร 

F0201 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี  กำรส่งเสริมกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 

F0204 ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี  กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรใช้งำนและเข้ำถึง
ของเกษตรกร และองค์กรเกษตร 

F0302 มำตรฐำนกำรผลิต  กำรส่ ง เสริมมำตรฐำนกำรผลิตพืชและสัต ว์แก่ เกษตรกร /
ผู้ประกอบกำร 

F0304 ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำร
จัดกำรเกษตร 

 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเกษตร 

แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้ำหมำย                 ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มข้ึน 
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Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร  กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรให้เป็นเอกภำพ 

F0201 กำรลดต้นทุนกำรผลิต  กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

F0203 ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำด 

 กำรเพิ่มผลผลิตและพัฒนำคุณภำพ 

F0204 กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตก่อนและ
หลังกำรเก็บเกี่ยว 

 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีก่อนและหลังเก็บเกี่ยว 

F0206 แปลงเรียนรู้/ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และองค์ควำมรู้ 

 กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ แปลงสำธิต และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต 

F0302 ตลำดรองรับสินค้ำเกษตรหลำย
ระดับ 

 กำรยกระดับสินค้ำสู่ตลำดโลก 

F0402 กำรรับรองมำตรฐำนต่ำง ๆ  กำรก ำหนดมำตรฐำนให้เป็นสำกล 

F0404 ระบบโลจิสติกส ์  กำรศึกษำวิจัยระบบโลจิสติกส ์

F0405 กำรประกันภัยพืชผลทำง
กำรเกษตร 

 จัดให้มีโครงกำรกำรประกันภัยทั้งนำปี และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
 ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมเข้ำใจและมีควำม

สมัครใจในกำรร่วมจ่ำยค่ำเบี้ย 
 ศึกษำ พัฒนำรูปแบบกำรรับประกันภัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

F0407 แผนงำนท่ีสนับสนุนประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ ำ เกษตรต่อหน่วยมีกำร
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 กำรปรับระบบกำรผลิตเพ่ือลดกำรผลิตเพ่ือลดกำรสูญเสีย 

แผนแม่บทย่อย : 3.6 กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร 
เป้ำหมำย                 ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยมีกำรปรับตัวเพิ่มข้ึน 030601 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03)กำรเกษตร 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 ระบบฐำนข้อมูลสมำชิก สถำบัน
เกษตรกร 

 กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลสมำชิกสถำบันเกษตรกรเป็นฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big data) 

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง
กำรเกษตร 

 กำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
และลดต้นทุน ควบคู่กับกำรส่งเสริมอำชีพ รวมถึงยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ และเพ่ือให้สถำบันเกษตรกรเข้มแข็ง 

F0205 กำรส่งเสริมอำชีพ  กำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
และลดต้นทุน ควบคู่กับกำรส่งเสริมอำชีพ รวมถึงยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ และเพ่ือให้สถำบันเกษตรกรเข้มแข็ง 

F0206 คุณภำพมำตรฐำนของสินค้ำ  กำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
และลดต้นทุน ควบคู่กับกำรส่งเสริมอำชีพ รวมถึงยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ และเพ่ือให้สถำบันเกษตรกรเข้มแข็ง 

F0301 ตลำดกลำง ศูนย์กระจำย และศูนย์
จ ำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 

 กำรยกระดับและแก้ปัญหำเร่ืองรำคำสินค้ำเกษตร 

F0402 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน  กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนำ 

แผนแม่บทย่อย : 3.6 กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร 
เป้ำหมำย              สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                            มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 
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