


ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เป้าหมาย                    สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่มมีูลค่าเพิ่มขึ้น 030101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
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V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 F0101 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 

 F0102 ขีดความสามารถด้านการผลิต 

 F0103  การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย 

 F0104 แผนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 

 F0105 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ ์
    พื้นถิ่นและการอนุรักษพ์ันธุ ์

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 F0201 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
               และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

 F0202 การสร้างแบรนด์/สร้างเรื่องราว 

 F0203 มาตรฐานรับรองสินค้า และระบบ
 ตรวจสอบย้อนกลับ 

 F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 F0205 การพัฒนาคุณภาพสินค้า 

 F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

V03 การตลาด 
 F0301 การเข้าถึงข้อมูลสินค้า 
 F0302 การสร้างเครือข่ายและช่องทาง 

         การจ าหน่ายสินค้า 
 F0303 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร 

         จัดการด้านการตลาดเฉพาะ 
 F0304 การประชาสัมพันธ์ 
 F0305 การจัดแสดงงานสินค้า 
 F0306 การสร้างการรับรู้ 
 F0307 ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

 F0401 ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ ์

 F0402 การวิจัยด้านเกษตรอัตลกัษณ ์

 F0403 การบริหารจัดการพื้นที่     

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

 F0404 เทคโนโลยีการผลติและแปรรูป 

 F0405 การรวมกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 

 F0406 นโยบายและแผน 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย                     สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (GAP และเกษตรอินทรีย์) 030201 

สินค้าเกษตรปลอดภยั
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น (GAP 
และเกษตรอินทรีย์) 
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V01 ปัจจัยการผลิต 
 F0101 การบริหารจัดการพื้นที ่

 F0102 การผลิตเกษตรปลอดภัย
 และอินทรีย์ที่มีคุณภาพ/ 
 เหมาะสม  

 F0103 การเพิ่มผลิตภาพของ
 แรงงาน  

 F0104 การพัฒนาโครงสร้าง
 พื้นฐาน  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
 F0501 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์  
 F0502 เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมือ  
 F0503 การบริหารจัดการน้ า 
 F0504 กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การผลิต V03 การสร้างมูลค่าเพิ่ม V04 การตลาด 
 F0201 แผนการผลิตที่มี

 ประสิทธิภาพ 
 F0202 การรวมกลุ่มในการท า

 เกษตรปลอดภัย และ
 เกษตรอินทรีย ์

 F0203 มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 และเกษตรอินทรีย์  

 F0204 การส่งเสริมและสนับสนุน
 การจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธี
 ผสมผสาน 

 F0205 การเข้าสู่ระบบรับรอง
 มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 และเกษตรอินทรีย์ ทั้งใน
 และต่างประเทศ  

 F0301 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เพื่อ ความปลอดภัยอาหาร 

 F0302 การแปรรูปตามมาตรฐาน 
 ทั้งในและต่างประเทศ  

 F0303 มาตรการส่งเสริมการลงทุน
 ของผู้ประกอบการ แปรรูป
 ด้านเกษตรอินทรีย ์

 F0304 บรรจุภัณฑ์ และโครงสร้าง
 พื้นฐาน 

                

  

 F0401 การเพิ่มช่องทางการตลาดและ
 ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้กับ 
 สินค้าและบริการเกษตรปลอดภัย 
 และเกษตรอินทรีย์ 

 F0402 การเจรจาการค้า /การเปิดตลาด/
 ความร่วมมือ/ ลดอุปสรรคทางการค้า  

 F0403 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 
 เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 F0404 การสร้างตราสินค้าและความ
 เชื่อม่ันให้กับสินค้าและบริการ
 เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

 F0405 ความตระหนักรู้ถึงความ ส าคัญ
  ของความปลอดภัยของสินค้า 
  

 F0505 การจัดท าฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 
 F0506 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
 F0507 การส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาให้ความรู้ 
 F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 F0509 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

  

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย                ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยไดร้ับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 030202 

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้าน
คุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น 
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V01 ระบบรับรองมาตรฐาน 

 F0101 การก าหนดมาตรฐานสินค้า
 เกษตร 

 F0102 การรับรองแหล่งผลิตตาม
 มาตรฐานของเกษตรปลอดภัย
 และเกษตรอินทรีย์ 

 F0103 ระบบการตรวจสอบรับรอง
 มาตรฐานก ากับดูแล ควบคุม 
 และการตรวจสอบย้อนกลบั  

 F0104 ต้นแบบการน ามาตรฐานสินค้า
 เกษตรไปใช ้
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดภยัของไทยได้รับการยอมรับดา้นคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสงูขึ้น 

 F0405 ศักยภาพด้านบุคลากร  
 F0406  ระบบงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการมาตรฐาน

 ของสินค้าเกษตรและอาหาร 
 F0407 การรวมกลุ่มในการท าเกษตรอินทรีย์ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 ความเชื่อมั่น V03 การประชาสัมพันธ์ 

 F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
 ของความปลอดภัยของสินค้า 

 F0302 การส่งเสริมการบริโภคสินค้า
 ปลอดภัยและสินค้าเกษตร
 อินทรีย์ 

 F0303 การยอมรับมาตรฐานสินค้า
  เกษตรปลอดภัยและเกษตร
  อินทรีย์ของไทย 

 
  

 F0201  ผลิตภัณฑ์ไดม้าตรฐาน 
 F0203  ส่งเสริมการพัฒนาและ

 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 F0203  แฟลตฟอร์มฐานข้อมูลสินค้า

 เกษตร/สถาบันเกษตรกร/
 เกษตรกร ที่ผ่านการรับรอง
 มาตรฐาน 

 F0401 เทคโนโลยีการผลติ/เครื่องมือ 
 F0402 การบังคับใช้กฎหมาย 
 F0403 การเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ 
 F0404 ฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย                           สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030301 

สินค้าเกษตรชีวภาพ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
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V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 F0101  การส ารวจ/อนุรักษ์/รวบรวมพันธุ์
 พืชพันธุ์สัตว์ ประมง จากแหล่ง
 ธรรมชาติในท้องถิ่น/ชุมชน 

 F0102  การส่งเสริมการผลิตและใช้สาร 
 ชีวภัณฑ์ 

 F0103  การผลิตโดยใช้ผลพลอยได้และ
 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 F0104  การรวบรวมสินค้าเกษตรอัต
 ลักษณ์พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์ 

 F0105  การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ประมง
 เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าจาก
 มาตรฐานชีวภาพในท้องถิ่น 
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 F0401 กฎหมายและระเบียบท่ีเอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ 
 F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ     
 F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ     

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ V03 การตลาด 

 F0201 กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
 ชีวภาพที่มประสิทธิภาพ 

 F0202 มาตรฐานระบบการผลิตและมาตรฐาน
 สินค้าเกษตรชีวภาพ 

 F0203 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชีวภาพเพื่อ
 รักษาคุณภาพสินค้าและดึงดูดผู้บริโภค 

 F0204 ความหลากหลายผลิตภัณฑ์แปรรูป 

 F0205 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าพรเีมียม 

 F0206 การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าสนใจ 

 F0207 การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่ง
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  

 F0301  การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ
 บริโภค สร้างความเข้าใจใน
 ผลิตภัณฑ์  

 F0302  การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยง
 ตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพทั้งใน
 และต่างประเทศ ในประเทศ 

 F0303  การส ารวจความต้องการสินค้า
 เกษตรชีวภาพของตลาด  
  

 F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม     
 F0405 ศักยภาพบุคลากร    
 F0406 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพื่อการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ 
 F0407 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  

  

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย                 วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพ่ิมขึ้น 030302 

วิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งใน
ทุกต าบลเพิ่มขึ้น Va

lu
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Ch
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V01 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 

 F0101  การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ
 ในท้องถิ่น/ชุมชนที่สามารถน ามา
 ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

 F0102  การรวบรวมผลิตภัณฑเ์กษตร
 ชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชน  

 F0103  การประเมินความต้องการของตลาด 

 F0104  การรวมกลุ่มเกษตรกร 

 F0105  แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑเ์กษตร
 ชีวภาพในท้องถิ่น 

 F0106  การให้ความรู้และค าแนะน าในด้าน
 การจัดตั้งวิสาหกิจ  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 
 F0405  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการจัดตั้งและการบริหาร

 จัดการวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 F0406  แผนงานที่สนับสนุนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มข้ึน 
   

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การจัดตั้ง/บริหารจัดการวิสาหกิจ  
(เชิงพาณิชย)์ 

V03 การพัฒนาวิสาหกิจ 
ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน 

 F0201  แผนการด าเนินงาน/แผนการตลาด 
 ทีมี่ประสิทธิภาพ 

 F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

 F0203  แหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินการ ส าหรับ
 การจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
 จัดการสินค้าเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น  

 F0205 กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูปสินค้า
  เกษตรชีวภาพ 

 F0206 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
  

 F0301 การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 F0302  การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ 

 F0303  ความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของ
 ตลาด  

 F0304  การซ้ือขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ 

 F0305  การยกระดับวิสาหกิจเพื่อการส่งออก 

 F0306  เครือข่ายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม
 และการท่องเที่ยวเกษตร/การจัดการ
 ตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
  

 F0401 กฎหมายและระเบียบเอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจฐานขีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ    
 F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ    
 F0404 ศักยภาพบุคลากร    

   

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  
แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป 
เป้าหมาย                         สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030401 

สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain

 

V01 การรวมกลุ่ม 
 F0101  การรวมกลุ่มและ

 พัฒนาศักยภาพ 
 ของกลุ่มใหมี้
 ความพร้อมเพื่อ
 การแปรรูป 

 F0102  การท าเกษตร
 พันธะสัญญา 
  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 F0505 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแปรรูปและการตลาด 
 F0506 การเข้าถึงแหล่งทุน 
 F0507 กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปรรูป 
 F0508 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มข้ึน  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า, : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 วัตถุดิบ V03 การแปรรูป/สร้างมลูค่า V04 การตลาด 

 F0201 วัตถุดิบทีไ่ด้
 มาตรฐาน 

 F0202 ความพอเพียงของ
 วัตถุดิบทดแทน 
 การน าเข้า 
  

 F0301  ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัด
 บรรจุ และบรรจุภัณฑ์ 

 F0302  การบริหารสินค้าโครงคลัง 
 F0303  เทคโนโลยีการแปรรูปเช่น  

 โรงเรือนเปรรูป 
 F0304  โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการแปรรูป 
 F0305  อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อ 

 แปรรูป แทนแรงงานคน/ทุ่นแรงคน 
 F0306  ความหลากหลายของสินค้าและ

 ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์  
 F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์ 
 F0308 การสร้างตราสินค้า และ สร้างเรื่องราว 
 F0309 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

  

 F0401 การสร้างเครือข่ายตลาด
 แปรรูป/จับคู่ธุรกิจ 

 F0402 ช่องทางจ าหน่ายและ
 ขยายตลาดทั้งในและ
 ต่างประเทศ 

 F0403 บริการหลังการขาย 
 F0404 การประชาสัมพันธ์ 

  

 F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 F0502 องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป  
 F0503 การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป 
 F0504 โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่ง 

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

216/1* โครงการ 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย                         สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  030501 

Va
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e 
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ain
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วย
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น 

ที่เ
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วข
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V01 การวิจัยและ
เทคโนโลยี 

 F0101 การใช้ประโยชน์
 จากงานวิจัยด้าน
 กระบวนการผลิต 
 พันธุ์พืช ปศุสัตว์ 
 ประมง ปัจจัยการ
 ผลิต เครื่องจักรกล
 การเกษตรอัจฉริยะ  

 F0102  เทคโนโลยี
 เครื่องจักรกล
 การเกษตรอัจฉริยะ
 หรือเทคโนโลยี 
 การเกษตรดิจิทัล 

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
 F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 
 F0602 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร 
 F0603 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

V02 การจัดท าแปลง
สาธิตต้นแบบ 

V03 การส่งเสริม/ขยายผล 
เกษตรอัจฉริยะ V04 ประสิทธิภาพการผลิต V05 การตลาด 

 F0201 แปลง/โรงเรือน
 สาธิตต้นแบบ
 เกษตรอัจฉริยะ 

 F0202 เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรมเพื่อ
 สนับสนุนการท า
 เกษตรอัจฉริยะ 
  

 F0301 แผนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 

 F0302 เกษตรแปลงใหญ่
อัจฉริยะ และพื้นที่อ่ืนๆ 

 F0303 เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาเกษตรกร  
ให้เป็น Smart 
Farmer/Young Smart 
Farmer/ Start Up 
  

F0401 เทคโนโลยนีวัตกรรม
 การผลิตและเก็บเกี่ยว  

F0402  การให้บริการด้าน
 การเกษตรอัจฉริยะ  

F0403  ระบบโลจิสติกส/์
 คลังสินค้าอัจฉริยะ 

F0404  แหล่งเงินทุนเพื่อ
 ขยายผลการใช ้
 เทคโนโลยอัีจฉริยะ 

F0405  ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 ให้มี คุณภาพ 

 F0501 พาณิชย์เล็กทรอนิกส์ 
 และ จัดการตลาด
 อัจฉริยะจัดสร้าง 
 แฟลตฟอร์มตลาด 
 Online Offline  

 F0502 การเชื่อมโยงกับ
 อุตสาหกรรมการ
 ท่องเที่ยว 

 F0503 การประชาสัมพันธ์  
       จัดการแสดงสินค้า

 เกษตรและสร้างค่านิยม
 การบริโภคสินค้าเกษตร
 ในประเทศ 
  

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2564 

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ + (3 โครงการ) 

รวม 219/4* โครงการ 
5/2* โครงการ 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย                           ผลผลิตตอ่หน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 030502 
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V01 ปัจจัยการผลิต 

 F0101 พันธุ์พืชและพันธ์สัตว์เพ่ือการเกษตรที่มี
  คุณภาพ 

 F0102 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม  
 F0103 การเข้าถงึเทคโนโลยี 
 F0104 การเข้าถงึแหล่งเงินทุน 

  

V02 การพัฒนากระบวนการผลิต 

 F0201 เครื่องจักรกลและเทคโนโลย ี
 F0202 การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ  
 F0203 ระบบโลจิสติกส์/คลังสนิค้าอัจฉริยะ  
 F0204 ผู้ประกอบการเทคโนโลย ี

  

V03 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ

เพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ + (3 โครงการ) 

ปี 2564 

18/1* โครงการ 

 F0301 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 F0302 มาตรฐานการผลิต 
 F0303 วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 
 F0304  ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร 
 F0305  แผนงานที่สนับสนุนผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

  



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย                      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตอ่หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 030601 

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain
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V01 ปัจจัยการผลิต 

 F0101 ความต้องการ และสนับสนุน
 ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับ
 ความต้องการ 

 F0102 ข้อมูลสารสนเทศด้าน  
 การเกษตร  

 F0103 การเฝ้าระวังและเตือนภัย
 สินค้าเกษตร  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 F0401 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
 F0402 การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  
 F0403 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
 F0404 ระบบโลจิสติกส์   

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า, : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร V03 การตลาด 

 F0201 การลดต้นทุนการผลิต 
 F0202 การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
 F0203 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให ้

 สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 F0204 การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
 F0205 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 F0206 แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
 F0207 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับ 

 ระบบแผนที่การเกษตร  
 F0208  การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเพิ่ม

 อ านาจการต่อรอง และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 F0301 ช่องทางด้าน
 การตลาดท่ีมี
 ประสิทธิภาพ  

 F0302 ตลาดรองรับ
 สินค้าเกษตร
 หลายระดับ  
  

 F0405  การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  
 F0406  โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
 F0407  แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต

  สินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

81 โครงการ + (4 โครงการ) 

ปี 2564 

21 โครงการ + (6 โครงการ) 

20 โครงการ + (1 โครงการ) 

รวม 24 โครงการ 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย                        สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
                                   มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

030602 

สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ ์วิสาหกิจ
ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 สถาบันเกษตรกร  
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเปา้หมาย) 

 F0101  การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร  

 F0102  ระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
 สถาบันเกษตรกร  

 F0103  แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรทีมี่
 ประสิทธิภาพ 
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 F0401 กฎหมายและระเบียบท่ีส่งเสริมสถาบันเกษตรกร 
 F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 F0403 แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า, : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 การเพิ่มขีดความสามารถแลยกระดับ
สถาบันเกษตรกร 

V03 การตลาด 

 F0201  องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร และพัฒนา
 บุคลากร 

 F0202  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

 F0203  โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ และ
 ระบบธรรมาภิบาล 

 F0204  การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม 

 F0205  การส่งเสริมอาชีพ 

 F0206  คุณภาพมาตรฐานของสินค้า 
  

 F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย และ
 ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าทาง 
 การเกษตร 

 F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู 

 F0303 การตลาดสินค้าเกษตรและ
 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
  

สถานะการบรรลุเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

12/1* โครงการ 


