


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เป้าหมาย                      สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 030101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น Va
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e 
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V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต V02 การสร้างมูลค่าเพ่ิม V03 การตลาด 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 289/10* โครงการ 

F0201 การข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
กปศ./กวก./มม./มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท./ม.อ./มทร.อสีาน/
มจ./DIP 

F0202 การสร้างแบรนด์/สร้างเร่ืองราว 
กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ/์ม.อ./มทร.ศรีวิชัย/DIP/ 
กปศ./ส.อ.ท./มร.อด. 

F0203 มาตรฐานรับรองสินค้า และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
ส.อ.ท./กรมควบคมุโรค/กปม./กวก./มม./ม.อ./มร.อด./มจ./
มทร.ศรีวิชัย/DIP 

F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ส.อ.ท./ม.อ./มช./มจพ./ มทร.ศรีวิชัย/DIP 

F0205 การพัฒนาคุณภาพสินคา้ 
กวก./มม./ส.อ.ท./DIP/มฟล./ม.อ./มช./มจพ./มทร.อสีาน/
มจ./มทร.ศรีวิชัย 

F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
กปศ./กปม./กวก./มม./กข./สป.อก./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./
มช./มร.อด./มจพ./มทร.อีสาน/มจ./มรย./มทร.ศรีวิชัย 

F0101 ปัจจัยการผลติท่ีมีคุณภาพ 
กปศ./มกอช./มม./ส.ป.ก./กข./ส.อ.ท./ม.อ./
มช./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย/สวทช. 

F0102  ขีดความสามารถด้านการผลิต 
กสก./กปม./กวก./มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./ 
มร.อด./มร.ชม./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 

F0103  การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย 
กปศ./กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./
มมส./ม.อ./มช./มร.อด./มจ./มทร.ศรีวิชัย 

F0104 แผนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 
มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มร.อด./มจ./มทร.ศรีวิชัย 

F0105 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถ่ินและ
การอนุรักษ์พันธุ์ 
กปศ./กวก./มม./ส.อ.ท./มมส./ม.อ./มช./มร.อด./
มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 

F0301 การเข้าถึงข้อมูลสินค้า 
มม./มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท./ม.อ./มทร.อสีาน/มจ. 

F0302 การสร้างเครือข่ายและช่องทาง การจ าหน่ายสินค้า 
กปม./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ/์กข./ส.อ.ท./ม.อ./มช./มทร.
อีสาน/มทร.ศรีวิชัย/DIP 

F0303 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้าน
การตลาดเฉพาะ 
ส.อ.ท./ม.อ./มช./มทร.อสีาน/มทร.ศรีวิชัย 

F0304 การประชาสัมพันธ์ 
กปม./มม./กข./ส.อ.ท./มทร.อสีาน/มทร.ศรีวิชัย/DIP 

F0305 การจัดแสดงงานสินค้า 
มม./ส.อ.ท./มทร.ศรีวิชัย/DIP 

F0401 ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์ 
กปม./กวก./สศข./ม.อ./มจ./มทร.ศรีวิชัย/DIP 

F0404 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 
กปม./กวก./ม.อ./มช./มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 
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*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  
หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F กรอ. มอ. 

หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
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F0306 การสร้างการรับรู ้
กปม./มม./ส.อ.ท./มทร.ศรีวิชัย/DIP 5 
F0307 ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ 
ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด./มทร.ศรีวิชัย 0 

16/1 

16 
F0402 การวิจัยด้านเกษตรอัตลักษณ์ 
พด./กวก./สศก./ม.อ./มช./มทร.อสีาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 17/1 

F0405 การรวมกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 
มทร.อีสาน/มจ./มทร.ศรีวิชัย 2 

F0403 การบริหารจัดการพื้นท่ี  
ม.อ./มทร.อีสาน/มทร.ศรีวิชัย 

F0406 นโยบายและแผน 
สศช./สศก./มทร.ศรีวิชัย/DIP 

14 

4 

หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย                          สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (GAP และเกษตรอินทรีย์) 030201 

สินค้าเกษตรปลอดภัย 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

(GAP และเกษตรอินทรีย์) Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 ปัจจัยการผลิต 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การผลิต V03 การสร้างมูลค่าเพ่ิม V04 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น  
775/3/16* โครงการ 
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หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F ม.อ./สป.กก./สวทช. 

F0101 การบริหารจัดการพื้นท่ี 
กสก./พด./ส.ป.ก./ส.อ.ท./มร.อด./
มจ./กวก. 

F0102 การผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ/เหมาะสม 
พด./กปม./มม./ส.ป.ก./มช./มสด./
มข./มจ./มพ./กวก./กข./ม.อ./มร.
อด./มรย./มทร.ตะวันออก/ส.อ.ท.  

F0103 การเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน 
กปศ./ส.อ.ท./มช./NIDA 

F0104 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
กปศ./กวก./มม./มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท./
มมส./ม.อ./มช./มร.อด./มทร.อีสาน/มจ. 

18 

59/3* 

2 

63 

F0201 แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
กยท./กสก./กปศ./พด./กปม./กวก./กตส./
สศข./กข./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 61/1/2* 

F0202 การรวมกลุ่มในการท าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
พช./พด./มม./กรมส่งเสริมสหกรณ/์กข./ 
ส.ป.ก./ม.อ./มช./มร.อด./มจ./NIDA/มพ./
มรย./ส.อ.ท.  

58 

F0203 มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
พด./ม.อ./มสด./มจ. กสก./สวพส./กปม./
กวก./มกอช./มม./ส.ป.ก./กข./ส.อ.ท.  104/2* 

F0204 การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศัตรพูชื 
ด้วยวิธีผสมผสาน 
คร./กสก./พด./กวก./กข./ส.อ.ท./ม.อ./
มข./มจ.มรย. 94/1* 

F0205 การเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์ทั้งในและตา่งประเทศ 
กปศ./พด./กปม./กวก./มกอช./มม./มจ./ส.อ.ท.  26/1/3* 

F0301 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยอาหาร 

พด./ส.อ.ท./ม.อ./มช./มรย. 

F0302 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานท้ัง
ในและต่างประเทศ  
ส.อ.ท./กยท./กปม./มม./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/สป.อก./ม.อ./มช./มสด./ 
มจ.มพ. 

F0303 มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
ผู้ประกอบการแปรรูปด้านเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
BOI/กรมส่งเสริมสหกรณ์/สป.อก./ 
ส.อ.ท.  

F0304 บรรจุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐาน 
กปศ./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ 
สป.อก./ส.อ.ท./ม.อ./มช. 

49 

15 

24 

5 

F0401 การเพิ่มช่องทางการตลาดและธุรกจิทั้งในและ
ต่างประเทศให้กับสินคา้และบริการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
พด./กรมส่งเสริมสหกรณ/์ม.อ./มสด./
มจ./NIDA/กรมการค้าต่างประเทศ/ส.อ.ท.  

F0402 การเจรจาการค้า /การเปิดตลาด/ความร่วมมือ/ 
ลดอุปสรรคทางการคา้ 

กปศ./มกอช./NIDA/ส.อ.ท.  

F0403 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
กยท./สป.กก./พด./กวก./ม.อ./มจ./NIDA/
มพ./ส.อ.ท.  

F0404 การสร้างตราสินค้าและความเชื่อม่ันให้กบัสนิคา้
และบริการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
กปศ./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ/์กข./มอบ./
ม.อ./สถาบันวิทยาลัยชุมชน/มจ./ส.อ.ท.  

2 

F0405 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความปลอดภัย
ของสินค้า 
กปศ./พด./กปม./มกอช./ส.อ.ท./มสธ. 

7/1 

6 

3 

57/1* 

F0501 การวิจัยและพัฒนาพนัธุ์  
กสก./กปศ./กปม./กวก./ส.อ.ท./ม.อ./
สวทช./มช./มจ. 17 

F0504 กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กปศ./มกอช./ส.อ.ท.  3 

F0502 เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมือ  
มจ./กปศ./มช./กวก./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.  

F0503 การบริหารจัดการน้ า 
พด./ส.อ.ท./มจ. 

7 

5 

F0505 การจัดท าฐานข้อมูลด้านเกษตร
ปลอดภัย 
คร./สป.กษ./พด./สศข./ส.อ.ท./มจ. 9/2* 

F0506 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรท่ี
ได้มาตรฐาน 
กรมควบคุมโรค./กปศ./กปม./มกอช./
มม./กข./ส.อ.ท./มช./มจ. 

F0507 การส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาให้ความรู้ 
สป.กษ./กปศ./พด./กวก./มกอช./มม./ 
ส.อ.ท./มสธ./ม.อ./มร.ชม./มจ./มพ. 

1/1* 

54 

F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

ธกส./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท.  0 

F0509 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

สศช./สป.กษ./พด./สศข./ส.อ.ท./มจ. 24/1* 

หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย                          ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 030202 

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับ

ด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น 
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V01 ระบบรับรองมาตรฐาน 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 ความเชื่อมั่น V03 การประชาสัมพันธ ์

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวม 85/3* โครงการ รวม 12/1* โครงการ รวม 11/2* โครงการ 

รวม 95 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 207/6/3* โครงการ  

F0101 การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกอช./มม./ส.อ.ท./ม.อ./มจ. 

F0102 การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานของเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

คร./กปศ./กวก./มม./กข./ส.อ.ท./มอบ./มจ. 

F0103 ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานก ากับดูแล 
ควบคุม และการตรวจสอบย้อนกลับ  
คร./กปศ./กวก./มกอช./มม./กข./ส.อ.ท./
มว./มอบ./ม.อ./มช./มข./มจ. 

F0104 ต้นแบบการน ามาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ 
กวก./ส.อ.ท./มว./มจ./มทร.ตะวันออก  

F0201 ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 
กวก./ส.อ.ท./ม.อ./สวทช./มช./มข./มจ./
มทร.ตะวันออก  

 
 

F0202 ส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
กปศ./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./ม.อ./
มช./มจ. 

F0203 แฟลตฟอร์มฐานขอ้มลูสินค้าเกษตร/สถาบัน
เกษตรกร/เกษตรกร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

มอบ./ม.อ./มข./ส.อ.ท./อ.ต.ก./มจ. 

F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยของสินค้า 
สศช./มกอช./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./
มว./มอบ./มร.อด. 

F0302 การส่งเสริมการบริโภคสินค้าปลอดภัยและ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

กปศ./กวก./มกอช./กรมส่งเสริมสหกรณ์/
กข./ส.อ.ท./มอบ./มสธ./มข./มจ. 

F0303 การยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ของไทย 
ส.อ.ท./มจ. 

F0401 เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องมือ 
ม.อ./มช./มข./ส.อ.ท./มจ. 18/1* 

F0402 การบังคับใช้กฎหมาย 
กปศ./มกอช./ส.อ.ท.  1 

F0403 การเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอนิทรีย์ 
ม.อ./มช./มข./สอศ./ส.อ.ท./มอบ./มจ. 48 

F0404 ฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 

มกอช./สศข./ส.อ.ท./ม.อ./มจ. 

4 

F0406 ระบบงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการมาตรฐาน
ของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ส.อ.ท./มว./มอบ./ม.อ./มข. 

F0407 การรวมกลุ่มในการท าเกษตรอินทรีย์ 
ธกส./กปศ./กวก./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ 
ส.ป.ก./ส.อ.ท./มจ. 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

กปศ./ส.อ.ท./มอบ./มข./มจ. 

มอบ./ส.ป.ก. 

35/1/1* 

15/1* 

30/2 

7 

10/1 

2 

1/1* 

3 

5/2 

3 

F0405 ศักยภาพด้านบุคลากร  

กปศ./ส.อ.ท./มอบ./มข./มจ. 4 

9 11 

5 

หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย                           สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 030301 

สินค้าเกษตรชีวภาพ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น Va

lu
e 

Ch
ain

 
V01 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ V03 การตลาด 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 104/13/15* โครงการ 

F0101 การส ารวจ/อนุรักษ์/รวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 
ประมง จากแหล่งธรรมชาติในท้องถ่ิน/ชุมชน 
DTAM/ พด./ กปม./ มม./ มช./ กปศ./ กวก./ 
ส.ป.ก./ ส.อ.ท./ มจ. 

4 

F0102 การส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
กปศ./พด./กปม./กวก./มกอช./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/สอน./สศอ./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 

14/2/2* 

F0103 การผลิตโดยใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร 
กสก./กปศ./พด./กปม./กวก./มม./กรมส่งเสริม
สหกรณ์/กข./สอน./ส.อ.ท./ม.อ./มร.อด./มจ./
มทร.ตะวันออก/มจธ. 

10/3/3*  

F0104 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินและการ
อนุรักษ์พันธุ์ 
กสก./กปศ./ส.อ.ท./มช./มจ. 1/1 

F0105 การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ประมงเพื่อการพัฒนา
เป็นสินค้าจากมาตรฐานชีวภาพในท้องถ่ิน 
กปศ./กวก./ม.อ./มร.อด/.ส.อ.ท. 8/1* 

F0201 กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 
ส.อ.ท./DTAM/สป.กษ./กสก./พด./กปม./กวก./มม./กรม
ส่งเสริมสหกรณ์/ส.ป.ก./สอน./สศอ./มฟล./มช./มจ./มจธ. 

19/4/4* 

F0206 การสร้างแบรนดใ์ห้มีความน่าสนใจ 

ส.อ.ท./กปศ. 

F0301 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภค สร้างความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ ์ 

กสก./พด./มม./ส.อ.ท. 1 

F0302 การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงตลาดสินคา้เกษตร
ชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ 

กปศ./มจ./ส.อ.ท. 1 

F0303 การส ารวจความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของ
ตลาด  

กสก./ส.อ.ท./มจ. 0 

F0401 กฏหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการผลิตสินค้า
เกษตรชีวภาพ 
พด./กปม./กวก./ส.อ.ท. 1 

F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ  
DTAM/กปศ./พด./กวก./สศข./ส.อ.ท./มจธ. 6 

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ  

กปศ./พด./กปม./กวก./สศข./กข./สอน./ส.อ.ท./
วช./มฟล./มสธ./มช./มจ./มทร.ตะวันออก 

21/2/3* 

F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม  

2 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

สอน./สป.กก. 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

F0202 มาตรฐานระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพ 
ส.อ.ท./กปศ./พด./กปม./กวก./มกอช./สอน./สศอ./มจ. 6/1 
F0203 บรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากชีวภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าและดึงดูดผู้บริโภค 
ส.อ.ท./กวก./กข. 1 
F0204 แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
สป.กษ./ส.อ.ท./กปศ./พด./กวก./มช./มจ./สป.อก. 2/1* 
F0205 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินคา้พรีเมียม 
DTAM/กปศ./กวก./ส.อ.ท./มช./มจ. 1/1* 

0 
F0207 การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
สป.กก./ส.อ.ท./มจ./มทร.ตะวันออก 0 

F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม  

พด./กปม./สอน./มช./กวก./ส.อ.ท./วศ./มจ. 2 

F0406 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพื่อการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ  
ธกส./พด./กรมส่งเสริมสหกรณ/์ส.อ.ท. 0 
F0407 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
สศช./พด./สศข./ส.อ.ท. 0 

F0405 ศักยภาพบุคลากร  
ส.อ.ท./มช./มจ. 5 

หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย                           วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 030302 

วิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดต้ังในทุกต าบล

เพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังในทุกต าบลเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การจัดตั้ง/บริหารจัดการวิสาหกิจ (เชิงพาณิชย์) V03 การพัฒนาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564 

รวม 1* โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 14/1/1* โครงการ 

F0101 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ิน/
ชุมชนที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได ้
กปศ. /สพภ./ส.อ.ท.  2 

F0102 การรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพในท้องถ่ิน/ชุมชน  
มจ./ สพภ./ กสก./ กปศ./ ส.อ.ท. /มอ./ มร.อด. 1 

F0103 การประเมินความต้องการของตลาด 
สพภ./ ส.อ.ท.  0 

F0104 การรวมกลุ่มเกษตรกร 
กสก./ กปศ./ ส.อ.ท./ มจ. 1 

F0105 การให้ความรู้และค าแนะน าในด้านการจัดตั้งวิสาหกิจ  
สพภ./ กสก./ มอ./ มจ./ กปศ./ ส.อ.ท.  0 

F0106 แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพในท้องถ่ิน 
ส.อ.ท.  0 

F0201 แผนการด าเนินงาน/แผนการตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 
สพภ./ ส.อ.ท.  0 

F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
กสก./ กปศ./ ส.อ.ท.  1 

F0203 แหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินการ ส าหรับการ
จัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ส.อ.ท./ ธกส. 0 

F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ส.อ.ท./ กปศ. 1 

F0205 กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ 
กสก./ กปศ./ ส.อ.ท./ มอบ./ มอ./ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน/ สพภ. 

3 

F0206 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
สพภ./ ส.อ.ท./ มอ. 0 

F0301 การติดตามประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 
สศก./ ส.อ.ท./ สพภ. 13/1 

F0302 การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ 
กสก./ กปศ./ ส.อ.ท.  0 

F0303 ความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพของตลาด  
ส.อ.ท./ สพภ. 0 

F0304 การซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ 
สพภ./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.อด. 0 

F0305 การยกระดับวิสาหกิจเพ่ือการส่งออก 
ส.อ.ท. /มอ. 0 

F0306 เครือข่ายเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว
เกษตร/การจัดการตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
ส.อ.ท./ สป.อก./ ททท. 0 

F0401 กฎหมายและระเบียบเอือ้ตอ่การพัฒนาวิสาหกิจ
ฐานขีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ส.อ.ท.  0 

F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ  
ส.อ.ท./ สพภ. 1 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F มอบ. 

F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ  

ส.อ.ท./ มอ. 2 

F0404 ศักยภาพบุคลากร  

ส.อ.ท.  1/1* 

F0405 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการจัดตั้งและการบริหาร
จัดการวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ธกส./ ส.อ.ท.  0 

F0406 แผนงานที่สนับสนุนวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มข้ึน 
สศช./ สพภ./ สศก./ ส.อ.ท.  0 

หมายเหตุ: n/n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ต้องมีโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป 
เป้าหมาย   030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลคา่เพิ่มขึ้น 
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V01 การรวมกลุ่ม 

สินค้า 
เกษตรแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V03 การแปรรูป/สร้างมูลค่า 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น  
401/5/17* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

อก
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

F0301ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัดบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ 
อย./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มรภ.อด./มจ. 0 

F0302 การบริหารสินค้าคงคลัง 
อ.ต.ก./อ.ค.ส./สมอ./กสอ./ส.อ.ท.  5/2 

F0303 เทคโนโลยีการแปรรูป 
องค์การสุรา/กปศ./สมอ./กสอ./ส.อ.ท./ม.อ./มช./ มรภ.อด./
มข./มทร.อีสาน/มจ./มน.  120/2/4* 

F0304 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแปรรูป 
กปม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สศอ./ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มจ.  26/1* 

F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อแปรรูป แทนแรงงานคน/ทุน่แรงคน 
องค์การสุรา/กปศ./สมอ./กสอ./ส.อ.ท./ม.อ./มช./มรภ.อด./ 
มข./มทร.อีสาน/มจ./ มน.  8/1 

F0306 ความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์  
อ.ส.ค./องค์การสุรา/อย./กสก./กปศ./พด./สศอ./สมอ./กสอ./
ส.อ.ท./มว./มฟล./ม.อ./มช./มข./มทร.อีสาน/มน. 37/2* 

F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์ 
กปม./กรมส่งเสริมสหกรณ/์กรมการข้าว/สศอ./สมอ./กสอ./ 
ส.อ.ท./ ม.อ./มช./มข./มน. 21 

F0308 การสร้างตราสินค้า และสร้างเร่ืองราว 
กสก./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./กรมการข้าว/ม.อ./มข./มน. 5 

F0309 ศักยภาพผู้ประกอบการ 
อย./กปม./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สศอ./สมอ./กสอ./ส.อ.ท./
ม.อ./มช./มรภ.อด./มข./มจ. 4/2* 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ธกส./อย./กปศ./กปม./ส.อ.ท./มว./ม.อ./มข./มจ. /
มทร.อีสาน 11 

F0502 องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป  
กสก./กปศ./กปม./กวก./สศก./สศอ./สมอ./กสอ./
ส.อ.ท/ม.อ./ มข./มทร.อีสาน/มจ.  27 

F0503 การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป 
กวก./ สศก./กรมการข้าว/สศอ./ส.อ.ท./มว./มฟล./
ม.อ./สวทช./มช./มข./มก./มทร.อีสาน/มจ. 52/2* 

F0504 โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่ง 
ปณท./ส.อ.ท./มข./มทร.อีสาน   4 
F0505 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแปรรูปและ
การตลาด 
สศก./สศอ./ส.อ.ท./ม.อ./มข./มทร.อีสาน  7 

F0506 การเข้าถึงแหล่งทุน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./มข. 0 

F0507 เบียบท่ีเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปรรูป 
อย./ส.อ.ท./มข.  1 

F0508 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
สศช./กปศ./สศก./ส.อ.ท./มข.  10 

F0101 การรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความพร้อม
เพื่อการแปรรูป 
กสก./พด./กปม./สตส./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สมอ./
กสอ./ส.อ.ท./ม.อ./ มทร.อีสาน/มจ. 12/2* 

F0102 การท าเกษตรพันธะสัญญา 

ส.อ.ท. 0 

V02 วัตถุดิบ 

F0201 วัตถุดิบท่ีได้มาตรฐาน 

อ.ส.ค./กปศ. /พด./ส.อ.ท./มว./ม.อ./มช./มจ. 11/1* 

F0202 ความพอเพียงของวัตถุดิบทดแทนการน าเข้า 

ส.อ.ท./มฟล./ม.อ./มทร.อีสาน 1 

V04 การตลาด 
F0401การสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูป/จับคู่ธุรกิจ 
กปศ./กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส.อ.ท./ม.อ./มข./มทร.อีสาน 6/1 

F0402 ช่องทางจ าหน่าย และขยายตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
อ.ต.ก./องค์การสุรา/กปศ./กรมส่งเสริมสหกรณ/์ส.อ.ท./
มข./มทร.อีสาน/คต.  27/2* 

F0403 บริการหลังการขาย 
ส.อ.ท./มข. 0 

F0404 การประชาสัมพันธ์ 
พด./ส.อ.ท./มข./มทร.อีสาน 5 
หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย  030501  สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม/่

อัจฉริยะมีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น  

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
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รวมทั้งสิ้น  
63/3/6* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

9/1/3* 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

depa / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สปก. / สมอ. / สทอภ.  

V01 การวิจัย 
และเทคโนโลยี 

V02 การจัดท า
แปลงสาธิตต้นแบบ 

V03 การส่งเสริม/ขยายผล 
เกษตรอัจฉริยะ V04 ประสิทธิภาพการผลิต V05 การตลาด 

การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
ด้านกระบวนการ
ผลิต พันธุ์พืช  
ปศุสัตว์ ประมง 

F0101 

F0102 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล
การเกษตร
อัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยี 
การเกษตรดจิิทัล 

F0201 แปลง/โรงเรือนสาธิตตน้แบบ
เกษตรอัจฉริยะ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการท า
เกษตรอัจฉริยะ 

F0202 

คร. / กปศ. / กปม. / 
กวก. / มม. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. 

กวก. / สอน. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. 

กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / 
กวก. / มม. / กรมการข้าว / 
สอน. / ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / 
สวทช. / มช. / มรภ.อด. / 
มทร.ตะวันออก   

พด. / สอน. / ส.อ.ท. / มว. / 
ม.อ. / มช. / มรภ.ชม. / มจ. 

3/1 

F0301 แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

F0302 เกษตรแปลงใหญ่อจัฉริยะ และ 
พื้นที่อื่นๆ 

F0303 เทคโนโลยีเพื่อพฒันาเกษตรกร  
ให้เป็น Smart Farmer/Young 
Smart Farmer/ Start Up 

ธกส. / สป.กษ. / กสก. / กปศ. 
/ พด. / กวก. / สอน. / กสอ. /  
ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มจ. 

กสก. / พด. / กวก. / กรมส่งเสริม
สหกรณ์ / ส.อ.ท. / มจ.  

พด. / กปม. / กวก. / กรมส่งเสริม
สหกรณ์ / ส.อ.ท. 

ธกส. / กสอ. / ส.อ.ท. / วช. / สนช.   

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / 
ส.อ.ท. / มว. / ม.อ. / มจธ. / มจ.    

กปศ. / กปม. / กวก. / กสอ. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มช. / มจ. / มจธ.   

 ส.อ.ท. / ม.อ. / NIDA 

F0401 เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและเกบ็เกีย่ว  

การให้บริการด้านการเกษตรอจัฉริยะ  F0402 

F0403 ระบบโลจิสติกส์/คลังสินคา้อัจฉริยะ 

แหล่งเงินทุนเพื่อขยายผลการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

F0404 

การแปรรูปผลิตภัณฑใ์ห้มีคณุภาพ F0405 

อ.ต.ก. / ส.อ.ท. / ม.อ.  

 ส.อ.ท. / ม.อ.  

 ส.อ.ท. / ม.อ.  

F0501 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดการตลาดอจัฉริยะ 
จัดสร้างแพลตฟอร์ม
ตลาด Online Offline  

F0502 การเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

F0503 การประชาสัมพันธ์ 
จัดการแสดงสินคา้
เกษตรและสร้างคา่นยิม
การบริโภคสินคา้เกษตร
ในประเทศ 

F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 

F0603 แผนงานที่สนับสนุนสินค้าที่ไดจ้ากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร F0602 

สศช. / สศก. /  ส.อ.ท.  พด. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มช. / มจ.  พด. / สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. 

หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 



Va
lu

e 
Ch

ain
 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

V01 ปัจจัยการผลิต V02 การพัฒนากระบวนการผลิต 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วย 
ของฟาร์มหรือแปลง
ที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉริยะ

เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

F0301     พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

0 

F0302     มาตรฐานการผลิต 

6 

3 

7/1* 

 
10/1* 

รวมทั้งสิ้น  
120/3/7* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

depa / สทอภ. / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    มม.   

F0101     พันธุ์พืชและพันธ์สัตว์เพื่อการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

20/1/2*  

F0102     ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม  

22 

F0103     การเข้าถึงเทคโนโลยี 

5/1* 

F0104     การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

0 ธกส. / ส.อ.ท. / สนช.   

กปศ. / กปม. / กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / สวทช. / มจ.   

กปศ. / กปม. / กวก. / สอน. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ.     

 กวก. / กรมการข้าว / สอน. / ส.อ.ท.     

F0201     เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลย ี

F0202     การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ  

F0203     ระบบโลจิสติกส/์คลังสินค้าอัจฉริยะ  

F0204     ผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

อ.ต.ก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์  / ส.อ.ท. / ม.อ.  

พด. / กวก. / ส.อ.ท. / มจ. / มทร.ตะวันออก  

กวก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สอน. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / 
มทร.ตะวันออก / มจธ.    

 ส.อ.ท. 12 

1/1* 

12/1  

22/1/1* 

วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช ประมง  
ปศุสัตว์ พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 

F0303 

ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร F0304 

แผนงานที่สนับสนุนผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือแปลง 
ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
อัจฉริยะเพิ่มข้ึน 

F0305 

สศช. / สอศ. / ส.อ.ท. 
 กวก. / ส.อ.ท.  

 กวก. / ส.อ.ท. / สถาบันวิทยาลัยชุมชน / มจ.    

 สศก. / ส.อ.ท. / ม.อ.   

 ส.อ.ท.  

หมายเหตุ: n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03) การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

V01 ปัจจัยการผลิต 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย 

มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

V02 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร V03 การตลาด 

รวมทั้งสิ้น  
365/24/21* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 

 
 
 

5 

กปศ. / พด. / กปม. / กวก. / 
กรมการข้าว / ส.อ.ท. / มจ.  

F0101 ความต้องการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

41/1/2*  

 
 

F0102 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  

48/3/6* 
กสก. / กปศ. / พด. /  
กปม. / สศก. / ส.อ.ท. / 
ม.อ.   
F0103 การเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า

เกษตร 
มกอช. / สศก. / ส.อ.ท.  

F0201     การลดต้นทุนการผลิต F0202     การเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
กสก. / พด. / กปม. / มม. /  
ส.อ.ท. / ม.อ. / มทร.ตะวันออก  

กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / กวก. / 
มม. / ส.อ.ท.   21/2/1* 32/3  

5 

ธกส. / สป.กษ. / กสก. / กปศ. / กวก. / มกอช. / สปก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / สวทช.      

 กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / มจธ. 

F0203 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

F0204 การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและ
หลังการเก็บเก่ียว 

26/6/5*  

F0205   การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

0 สป.กษ. / ส.อ.ท.  

กยท. / กสก. / กปศ. / พด. / กปม. / กวก. / 
มม. / สศก. / ส.อ.ท. 

กปศ. / พด. / กวก. / ส.อ.ท. / 
ม.อ. / มจ. / มรย.   

F0207 การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม  
ให้สอดคล้องกับระบบแผนท่ีการเกษตร  

แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ 

F0206 

36/1 23/1/2*  

กยท. / สป.กษ. / พด. / กวก. / มม. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. / ส.อ.ท.    

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรอง และเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

F0208 

23/1/2*  

14/1 

18 กสก. / ส.อ.ท. / กน. 

 กปม. / ส.อ.ท. / กน. 

F0301 ช่องทางด้านการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ตลาดรองรับสินค้า
เกษตรหลายระดับ  

F0302 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

34/1* 

F0403    ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  

3 

F0404    ระบบโลจิสติกส์  

7/3/1* 

F0405    การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  

4/1* 

F0406    โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร  

21/1 
15 สศช. / ธกส. / พด. / สศก. / 

ส.อ.ท.    

สศค. / ส.อ.ท. / กน. กปศ. / ส.อ.ท. / มจ.   

กปศ. / สศก. / ส.อ.ท. 

พด. / กวก. / ส.อ.ท. / ม.อ. / มจ. / 
มทร.ตะวันออก 

พด. / ส.อ.ท. ส.อ.ท. / ม.อ. /  มจ.  

การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

F0401 

F0402 การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  
10/1  

F0407 แผนงานที่สนับสนุนประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ: n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 030602 สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                       มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

V01 สถาบันเกษตรกร  
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

V02 การเพ่ิมขีดความสามารถแลยกระดับสถาบันเกษตรกร V03 การตลาด 

3/1/1* 

F0101 การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร  

13/1/1*  

F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
สถาบันเกษตรกร  

7 

F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 

0 

5 

0 

2 

4 7 4 
รวมทั้งสิ้น  

95/8/6* โครงการ 

กษ
. 

กษ
. 

กษ
. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

V01 สถาบันเกษตรกร  
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

V02 การเพ่ิมขีดความสามารถแลยกระดับสถาบัน
เกษตรกร 

V03 การตลาด 
F0201 องค์ความรู้ให้สถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาบคุลากร 

27/5* 

F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร 

8 

F0203 โครงสร้างองค์กร ระบบ
บริหารจัดการ  
และระบบธรรมาภิบาล 

7/1* 

F0204 การสร้างเครือข่ายการ
รวมกลุ่ม 

1 

F0205 การส่งเสริมอาชีพ 

3 

F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินคา้ 

2/1* 

F0101 การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร  

12/1*  

F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
สถาบันเกษตรกร  

7 

F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 

0 

F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย และศูนย์
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

5 

F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู 

0 

F0303 การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐาน 

2 

F0401 กฎหมายและระเบียบที่ส่งเสรืมสถาบันเกษตรกร 

4 

F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

7 

F0403 แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร(สหกรณ ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 

4 

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /    

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ /   

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. /  

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  
สศก. / 

สศช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก. / 

คร. / มกอช. / สศก. / 
สมอ. /  

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  

กสก. / ตส / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ ์/  มจ.   

กปศ. / สป.อก. /  กวก. / ม.อ. /  มจ.  

 ตส/ มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.   

 มกอช. /  กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สมอ.  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  

F0201 องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร และพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร F0202 

F0203  โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล 

F0204 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม 

F0205 การส่งเสริมอาชีพ 

29/5/2* 

8 

9/1/2* 

1 

3 

F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้น

ทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

กฎหมายและระเบียบท่ีส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร 

F0401 F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  F0403 แผนงานที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย) 

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.   

ตส. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.  

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์   

กสก. / ตส / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กวก. / ม.อ. /  มจ.  

 ตส/ มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / มจ.   

คร. / มกอช. / สศก. / 
สมอ. 

กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ /  มจ.   

กปศ. / สป.อก.  

F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย และศูนย์
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู 

F0303 การตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กสก. / 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ /    

 มกอช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สมอ.  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ธกส. / อ.ต.ก. / พช. / กรมส่งเสริมสหกรณ์   สศช. / กสก. / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สศก.  กรมส่งเสริมสหกรณ์  

หมายเหต:ุ n/n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดับ / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 
 หมายถึง ปัจจัยส าคัญท่ีต้องมีโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติรองรับในปี 2567 (WHAT ปัจจัย) 


