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              หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ

ป 2561

แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 31,867.00                

งบประมาณแผนดิน 25,258.78                

เงินรายได กยท. 6,608.22                  

 สวนราชการ 24,825.76                

1 สํานักนายกรัฐมนตรี 3.00                        

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 3.00                         

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 23,409.51                

1) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 156.29                      

2) กรมการขาว 2,250.38                    

3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 191.40                      

4) กรมประมง 3,746.08                    

5) กรมปศุสัตว 4,837.68                    

6) กรมพัฒนาที่ดิน 902.44                      

7) กรมวิชาการเกษตร 2,164.03                    

8) กรมสงเสริมการเกษตร 5,683.50                    

9) กรมสงเสริมสหกรณ 2,434.35                    

10) กรมหมอนไหม 161.24                      

11) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 607.51                      

12) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 191.12                      

13) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 83.50                        

3 กระทรวงพาณิชย 281.43                    

1) กรมการคาภายใน 202.93                      

2) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา. 25.00                        

3) กรมการคาตางประเทศ 16.80                        

สรุปขอเสนองบประมาณรายจายประจําป 2561  แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ขอเสนองบประมาณกระทรวง/หนวยงาน
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              หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ

ป 2561

สรุปขอเสนองบประมาณรายจายประจําป 2561  แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ขอเสนองบประมาณกระทรวง/หนวยงาน

4) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 36.70                        

4 กระทรวงมหาดไทย 144.77                    

1) กรมการปกครอง 128.07                      

2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 16.70                        

5 กระทรวงแรงงาน 12.52                      

1) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 12.52                        

6 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 54.10                      

1) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 39.10                        

2) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน) 15.00                        

7 กระทรวงศึกษาธิการ 853.83                    

1) ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 6.60                         

2) ม.กาฬสินธุ 2.35                         

3) ม.เกษตรศาสตร 254.06                      

4) ม.เชียงใหม 1.67                         

5) ม.สงขลานครินทร 22.00                        

6) ม.อุบลราชธานี 3.76                         

7) ม.ราชภัฏรอยเอ็ด 4.55                         

8) ม.ราชภัฏสกลนคร 63.50                        

9) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 18.53                        

10) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 51.34                        

11) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 68.20                        

12) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 27.40                        

13) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 124.60                      

14) ม.แมโจ 104.54                      
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              หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ

ป 2561

สรุปขอเสนองบประมาณรายจายประจําป 2561  แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ขอเสนองบประมาณกระทรวง/หนวยงาน

15) ม.ราชภัฎสุรินทร 4.90                         

16) ม. ราชภัฎเลย 20.20                        

17) ม.ราชภัฎสงขลา 10.94                        

18) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6.20                         

19) สถาบันเทคโนโลยีธนบุรี 2.49                         

20) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 56.00                        

8 กระทรวงสาธารณสุข 66.60                      

1) กรมวิทยาศาสตรการแทพย 47.05                        

2) สํานักงานอาหารและยา 19.55                        

9 กระทรวงอุตสาหกรรม -                         

1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

 รัฐวิสาหกิจ 7,041.24                  

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 433.02                    

1) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 90.00                        

2) องคการสะพานปลา 343.02                      

3) การยางแหงประเทศไทย 6,608.22                    รายได กยท.

เสนอไวในแผนบูรณาการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม
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หนวย :  ลานบาท

ขอเสนองบ

ป 2561 หนวยงานที่เกี่ยวของ

31,867.00   

งบประมาณแผนดิน 25,258.78   

เงินรายได กยท. 6,608.22     

22,460.28   

ตัวชี้วัด 1.1 มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3 22,460.28   

แนวทาง 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตรโดยใชตลาดนํา(ตนทาง)   17,630.86   

ตัวชี้วัด (1)  ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3 17,630.86   

1)  ขาว 1,482.26      กษ. (กรมการขาว /กรมสงเสริมสหกรณ)  ศธ. (ม.แมโจ/สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

2) ยางพารา 6,562.18      กษ. (การยางแหงประเทศไทย)  (เงินรายได)

3)  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 160.75        กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)  ศธ. (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ)

4) มันสําปะหลัง 694.50        กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

5) ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ 305.17        กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

6) ปาลมน้ํามัน 143.22        กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

7)  ออย 21.47          กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

8)  สับปะรด 18.25          กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

9) ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย) 106.40        กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

10) มะพราว 431.12        กษ (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร)

11) หมอน-ไหม           50.63 กษ (กรมหมอนไหม)

12) สมุนไพร 10.15          กษ (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

13)  ไผและหวาย 2.60            กษ (กรมสงเสริมการเกษตร)

14)  กาแฟ 3.29            กษ (กรมสงเสริมการเกษตร)

15)  ประมง 1,787.72      กษ (กรมประมง)

16) ปศุสัตว 4,346.94      กษ (กรมปศุสัตว)

สรุปคําของบประมาณรายจายประจําป 2561  แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด /

รวม แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง 

ปาลมน้ํามัน  ออย  สับปะรด  ไมผล (ลําไย ทุเรียน เงาะ มังคุด) ยางพารา  ปศุสัตว  ประมง
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ขอเสนองบ

ป 2561 หนวยงานที่เกี่ยวของ

เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด /

17) ทุกสินคา 1,504.22      กษ. (กรมสงเสริมการเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ/สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาต/ิกรมวิชาการเกษตร/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ศธ. (ม.แมโจ

 /ม.ราชภัฏเลย /ม.ราชภัฏสุรินทร มท. (กรมการปกครอง/ สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย)

แนวทาง 1.1.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร (กลางทาง ) 3,480.25     

3,480.25     

1)  ขาว 1,953.16      กษ.(กรมสงเสริมสหกรณ/กรมการขาว/กรมสงเสริมการเกษต)  ศธ.(ม.ราชภัฏศรีสะเกษ)

2) ยางพารา 8.24            กษ. (การยางแหงประเทศไทย (เงินรายได))  อก. (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (เสนอไว

ในแผนบูรณาการสงดสริวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม))

3) มันสําปะหลัง 3.00            ศธ. (ม.ราชภัฏรอยเอ็ด)

4) ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย) 29.55          สธ. ( กรมวิทยาศาสตรการแพทย/  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

5) หมอน-ไหม            8.46 กษ. (กรมหมอนไหม)

6) สมุนไพร 73.32          กษ (กรมวิชาการเกษตร) สธ. ( กรมวิทยาศาสตรการแพทย) ศธ. (ม.เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ)

7)  ประมง 1,351.04      กษ. (กรมประมง)

8) ปศุสัตว 0.87            กษ. (กรมปศุสัตว)

9) หอมแดงและพริก 2.00            ศธ. (ม.ราชภัฏศรีสะเกษ)

10) ทุกสินคา 50.61          ศธ.  ( ม.ราชภัฏเลย ม.สงขลานครินทร)   อก. (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (เสนอไวใน

แผนบูรณาการสงดสริวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม))

แนวทาง 1.1.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินคาเกษตร (ปลายทาง) 1,349.17     

ตัวชี้วัด (1) มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ 3 1,349.17     

1)  ขาว 92.23          กษ. (กรมการขาว) พณ (กรมการคาภายใน)

2) ยางพารา 56.40          กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน /การยางแหงประเทศไทย)

3)  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 7.15            พณ (กรมการคาภายใน)

4) มันสําปะหลัง 26.80          พณ (กรมการคาภายใน/กรมการคาตางประเทศ)

5) หมอน-ไหม           36.20 กษ. (กรมหมอนไหม)

ตัวชี้วัด (1)สัดสวนมูลคาของการสงออกสินคาเกษตรตอภาพรวมอุตสาหกรรมแปรรูป ขยายตัวไมนอยกวาอัตราการ



7 W:\Puttachad\(1)ภาพรวมงบประมาณ กษ\2561\(2) บูรณาการ 61 กษ\(3) ขอตั้งแผนบูรณาการการผลิตภาคเกษตร\สง 1 ธค. 59\ภาพรวม\เอกสารประชุม 30 ธค.59\ภาพรวมบูรณาการ

ขอเสนองบ

ป 2561 หนวยงานที่เกี่ยวของ

เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด /

6) กาแฟ 2.40            พณ (กรมการคาภายใน)

7) รวมทุกสินคา 1,127.99      พณ. (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา/.กรมการคาภายใน) กษ. ( องคการ

ตลาดเพื่อเกษตรกร/ กรมสงเสริมการเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ/สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  ศธ.(ม.อุบลราชธาน)ี

เปาหมายที่ 2 ลดตนทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 7,617.54     

ตัวชี้วัด 2.1 รายไดทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นรอยละ 5 7,617.54     

แนวทาง 2.1.1 พัฒนาเกษตรสมัยใหมสูไทยแลนด 4.0  โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7,617.54     

ตัวชี้วัด (1) พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาไมนอยกวา 1,500 แปลง

1) แปลงใหญประชารัฐ (33 ชนิดสินคา) 3,906.90     กษ.(กรมสงเสริมการเกษตร/กรมการขาว/กรมประมง/กรมปศุสัตว/กรมพัฒนาที่ดิน/

กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ/สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/

กรมหมอนไหม/สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต/ิกรมตรวจบัญชี

สหกรณ/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ )

 ศธ. (ม.ราชภัฏสกลนคร)

2) ศูนยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรม พันธุพืช/ปศุสัตว/ประมง 722.26       กษ. (กรมประมง) ศธ. (ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย/ม.เกษตรศาสตร) วท. 

(สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน))

ตัวชี้วัด (3) พื้นที่การผลิตไมเหมาะสมตาม Agri Map ไดรับการปรับเปลี่ยนไมนอยกวา 300,000 ไร 1,203.37     

3) ปรับปรุงขอมูลในแผนที่ Agri - Map  131.60       กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)   วท. ( สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ )

4)  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri – Map 1,071.77     กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน/กรมปศุสัตว/กรมประมง/กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริม

การเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ/กรมหมอนไหม/สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ)

ตัวชี้วัด (4) จํานวน ศพก 882 แหง และ ศูนยเครือขายระดับตําบล 902.18       

902.18       กษ. (กรมสงเสริมการเกษตร/กรมการขาว/กรมตรวจบัญชีสหกรณ/กรมประมง/กรม

ปศุสัตว/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ/สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมหมอนไหม/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ )  ศธ.(ม.กาฬสินธุ/ม.เทคโนโลยีสุรนารี/

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ม.ราชภัฏสุรินทร)

ตัวชี้วัด (2) ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ ลดลงรอยละ 20 และ/หรือ ผลผลิตตอหนวย

สินคาเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 20

5)  พัฒนาเกษตรกรใหเขมแข็งโดยใชกลไก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และ

เครือขาย

4,629.16     
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ตัวชี้วัด (5) จํานวนเกษตรกรยกระดับเปน Smart Farmer เพิ่มขึ้นไมนอยกวา  100,000 ราย 729.94       

6)  พัฒนา Smart Farmer 729.94       กษ. (กรมสงเสริมการเกษตร/กรมการขาว/กรมประมง/กรมปศุสัตว/สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมหมอนไหม/กรมสงเสริมสหกรณ)  รง. (กรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน) พณ. (กรมการคาภายใน )  ศธ. ( ม.สงขลานครินทร

 /ม.เทคโนโลยีสุรนารี/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ม.แมโจ/สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง/ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

ตัวชี้วัด (6) จํานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตั้งในรูปแบบประชารัฐ 100 แหง

7)  พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 81.10         กษ.  ( กรมสงเสริมสหกรณ )

ตัวชี้วัด (7) จํานวนธนาคารสินคาเกษตร 150 แหง

8) ธนาคารสินคาเกษตร 71.79         กษ.(กรมสงเสริมสหกรณ /กรมพัฒนาที่ดิน/กรมประมง/ สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร)

เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1,789.17     

ตัวชี้วัด 3.1 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ไมนอยกวา 5 แสนไร 1,789.17     

แนวทาง 3.1.1 สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1,789.17     

ตัวชี้วัด (1) จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนไมนอยกวา 5 แสนไร 1,789.17     

1) การพัฒนาเกษตรอินทรีย/ยโสธรโมเดล /พื้นที่ทั่วไป 560.29        กษ. (กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร/กรมการขาว/กรมประมง/กรมปศุ

สัตว/กรมพัฒนาที่ดิน/สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต/ิ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมหมอนไหม/กรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  พณ. ( กรมการคาภายใน/กรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ) ศธ. ( ม.แมโจ /ม.เชียงใหมม.ราชภัฏรอยเอ็ด/ม.ราชภัฏสกลนคร /

ม.สวนดุสิต/ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี

2) เกษตรทฤษฎีใหม 839.05       กษ. (กรมการขาว/กรมตรวจบัญชีสหกรณ/กรมประมง/กรมปศุสัตว/กรมพัฒนา

ที่ดิน/กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ/กรมหมอน

ไหม/สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ศธ. 

(ม.ราชภัฏศรีสะเกษ)
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ขอเสนองบ

ป 2561 หนวยงานที่เกี่ยวของ

เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด /

3) เกษตรผสมผสาน        171.41 กษ. (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ/กรมปศุสัตว/กรมสงเสริมสหกรณ/

กรมวิชาการเกษตร) ศธ.  ( ม.อุบลราชธานี /ม.ราชภัฏสงขลา)

4) วนเกษตร 215.43       กษ. (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 3.00          นร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการดศรษฐกิจและสังคมแหงชาต)ิ
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31,867.00   หนวย :  ลานบาท

หนวยนับ เปาหมาย ขอเสนองบ

ป 2561 ป 2561 กระทรวง กรม

31,867.00   

งบประมาณแผนดิน 25,258.78   

เงินรายได กยท. 6,608.22     

22,460.28   

ตัวชี้วัด 1.1 มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3 22,460.28   

แนวทาง 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตรโดยใชตลาดนํา(ตนทาง)   17,630.86   

ตัวชี้วัด (1)  ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3 17,630.86   

1.1  ขาว 1,482.26     

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร รอยละ                   10           29.10 กษ. กรมการขาว

2) โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว ศูนย                     9         885.73 กษ. กรมการขาว

3) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (สงเสริมการผลิตขาวคุณภาพ) แปลง             50,000         262.18 กษ. กรมการขาว

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการขาว ตัน           110,000         228.64 กษ. กรมการขาว

5) โครงการวิจัยและพัฒนาขาว เรื่อง                   12   316.4922 กษ กรมการขาว

เสนอไวในแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

6) โครงการลดตนทุนและการเพิ่มโอกาสในการแขงขัน (สงเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกรใน

สถาบันเกษตรกร)

 ตัน             40,000           65.08 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

7) โครงการการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดขาวขนาดเล็ก (ตนแบบ) ราคาประหยัด สําหรับพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กและนํา

รองขยายผลสูเกษตรกรกลุมเปาหมาย

-            -                 3.89            ศธ. ม.แมโจ

(1) พัฒนาและปรับปรุงรถเกี่ยวนวดขาวขนาดเล็ก (ตนแบบ) ใหมีสมรรถนะสูงสุดเหมาะสมกับพื้นที่แปลงขนาดเล็ก คัน 1                    -             ศธ. ม.แมโจ

(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการใชงานจริงในพื้นที่ จังหวัด 11                  -             ศธ. ม.แมโจ

(3) ผลิตรถเกี่ยวนวดขาวและขนสงใหกับกลุมเกษตรกรนํารอง จังหวัด -                 -             ศธ. ม.แมโจ

8) โครงการ การนํานวัตกรรมมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวไรของเกษตรกร  แหง                     1            1.00 ศธ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป 2561  แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน  

ออย  สับปะรด  ไมผล (ลําไย ทุเรียน เงาะ มังคุด) ยางพารา  ปศุสัตว  ประมง

เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด / หนวยงาน

รวม แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
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เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด / หนวยงาน

9) โครงการพัฒนาและยกระดับรายไดกลุมเกษตรกรปลูกขาวครบวงจร  คน                 100            6.64  ศธ.  ม.แมโจ

1.2 ยางพารา 6,562.18     

1) โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  ราย         1,500,000 22.92          กษ. การยางแหงประเทศไทย

2) โครงการสงเสริมการปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ลานไร                     2 6,508.00      กษ. การยางแหงประเทศไทย

3) โคงการ : ถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตยางสูเกษตรกรชาวสวนยาง  ราย             22,000 31.26          กษ. การยางแหงประเทศไทย

1.3  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 160.75       

1) ผลิตพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวคุณภาพดี ตัน               1,650         127.50 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับระบบการผลิตสินคาเกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตว  โดยอบรมถายทอดความรูในการ

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในการเพิ่มประสิทธภาพและการปลูกในพื้นที่ใหเหมาะสม รวมทั้งจัดทําแปลงตนแบบ

ราย             12,300           20.98 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

3) โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของขาวโพดดวยระบบคอมพิวเตอรอัจฉริยะ ผานเว็บแอปพลิเคชั่น              -                     -             12.27 ศธ. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

1.4 มันสําปะหลัง 694.50       

1) ผลิตพันธุมันสําปะหลังคุณภาพดี ทอน       64,000,000         384.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มันสําปะหลัง) โดยการอบรมเกษตรกรใหมีความรูเรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเนนระบบน้ํา การใชปุย พรอมจัดทําแปลงตนแบบ

ราย             40,000         310.50 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.5 ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ 305.17       

1) โครงการสงเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงดานอาหาร โดย จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูผลิตพืชตระกูลถั่ว และ

การใหความรู

ราย               7,960           36.87 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

2) ผลัตพันธุถั่วเหลืองคุณภาพดี ตัน               1,665           71.06 กษ กรมวิชาการเกษตร

3) ผลิตพันธุพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง) คุณภาพดี ตัน               3,330         170.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

4)  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืช ถั่วเหลือง)) ฟารม               4,700           24.89 กษ กรมวิชาการเกษตร

5) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืช  (พืชตระกูลถั่ว) ฟารม               1,310            2.36 กษ กรมวิชาการเกษตร
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1.6 ปาลมน้ํามัน 143.22       

1) ผลิตพันธุปาลมน้ํามันคุณภาพดี ตน       14,080,000         127.50 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน  โดยการอบรมการเพิ่มรวมกับวางแผนการผลิตในที่ที่

เหมาะสมเพื่อสงเสริมการปลูกทดแทนดวยปาลมพันธุดี

 ราย               2,500 15.715 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.7  ออย 21.47         

1) ผลิตพันธุออยคุณภาพดี ทอน       11,000,000           12.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ออย) โดยการอบรมเกษตรกรใหมีความรูสามารถนําไปปรับปรุง

กระบวนการผลิตในการเพิ่มประสิทธิภาพลดตนทุน รวมทั้งสงเสริมใหมีการผลิตขยายและกระจายออยพันธดีใน

ชุมชน

ราย               4,700            9.47 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.8  สับปะรด 18.25         

1) ผลิตพันธุสับปะรดคุณภาพดี หนอ         2,000,000           10.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืช(สับปะรด)) ฟารม               2,700            4.86 กษ กรมวิชาการเกษตร

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (สับปะรด) โดยการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเนนการปองกัน

สารพิษตกคาง ใหมีคุณภาพตามความตองการ และจัดทําแปลงตนแบบ

ราย               2,200            3.39 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.9 ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย) 106.40       

1) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืช(ไมผล เชน ลําไย ทุเรียน เงาะ 

มังคุด))

ฟารม             37,880           68.18 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) ผลิตพันธุไมผล เชน ลําไยทุเรียน เงาะ มังคุด คุณภาพดี ตัน                   -             35.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

    ลําไย ตน           200,000               -   กษ กรมวิชาการเกษตร

   ทุเรียน ตน           400,000               -   กษ กรมวิชาการเกษตร

   เงาะ ตน           200,000               -   กษ กรมวิชาการเกษตร

   มังคุด ตน           200,000               -   กษ กรมวิชาการเกษตร
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3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ไมผล)  โดยการอบรมความรูใหกับเกษตรกรในการเพิ่มประสิมธิ

ภาพอยางครบวงจร ไมผล 7 ชนิด

ราย             10,000            3.22 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.11 มะพราว 431.12       

1) ผลิตพันธุมะพราวคุณภาพดี ตน       32,000,000         425.85 กษ กรมวิชาการเกษตร

2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืช  (มะพราว) ฟารม                 950            1.71 กษ กรมวิชาการเกษตร

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (มะพราว)  โดยอบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในการพัฒนา

คุณภาพผลิตมะพราวใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค

ราย               1,650            3.56 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.12 หมอน-ไหม          50.63

1) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาหมอนไหมและผลิตภัณฑเขาสูมาตรฐาน ราย                 480           10.07 กษ. กรมหมอนไหม

2) โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหมอนไหมและผลิตภัณฑ เมตร             77,000           40.56 กษ. กรมหมอนไหม

1.13 สมุนไพร 10.15         

1) โครงการขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ ราย               1,340           10.15 0 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

1.14  ไผและหวาย 2.60          

1) โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผและหวายแบบยั่งยืน ราย                 925            2.60 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.15  กาแฟ 3.29          

1) โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน โดยการสงเสริมและถายทอดความรูในเรื่อง

ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟใหแกเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟใหเปนสินคาที่มีคุณภาพ

 ราย               1,075            3.29 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

1.16  ประมง 1,787.72     

1) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

(1)กอสรางโรงบรรจุและดองสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงชุมพร  แหง                     1           51.78 กษ. องคการสะพานปลา

(2)กอสรางขยายโรงคลุมคัดเลือกสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงภูเก็ต  แหง                     1           69.24 กษ. องคการสะพานปลา
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(3)พัฒนาทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา  แหง                     1         188.00 กษ. องคการสะพานปลา

(4)พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณขนถายสัตวน้ํา  แหง                   10           34.00 กษ. องคการสะพานปลา

2) โครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน (จัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน โดยสํารวจและประเมิน

ศักยภาพการผลิต ติดตามควบคุมเฝาระวังการทําประมง บริหารจัดการและอํานวยการเพื่อสนับสนุนการทําประมง

สูมาตรฐาน)

 รอยละ                   60       1,444.70 กษ. กรมประมง

1.17 ปศุสัตว 4,346.94     

1) โครงการ สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว

(1)การพัฒนาการผลิตปศุสัตว ลานตัว 0                    332.06        กษ. กรมปศุสัตว

(2)การพัฒนาสุขภาพสัตว ลานตัว 6                    3,070.31      กษ. กรมปศุสัตว

2) โครงการ พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน -            -                 -             กษ. กรมปศุสัตว

(1)ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว แหง 47,130            925.44        กษ. กรมปศุสัตว

(2)พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว แหง 250                19.13          กษ. กรมปศุสัตว

1.18 รวมทุกสินคา 1,504.22     

1) โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร โดย การอบรมใหความรูในการดูแลรักษา

เครื่องจักรกล และการแกไขในเบื้องตน

ราย               3,000            8.25 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

2) โครงการสงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิต  แหง                 200 630.00        กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

3) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  รอยละ                 100 กษ.

1) การพัฒนาอาหารฮาลาล              -                     -             20.00

2) การจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ              -                     -             23.85

3) การพัฒนาการผลิตสูมาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค              -                     -             66.90

4) โครงการศูนยควบคุมและตามสอบสินคาเกษตรและอาหาร (ระบบการควบคุมและตามสอบคุณภาพมาตรฐานและ

ความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร)

 ระบบ                     1           35.87 กษ. สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ

5) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืชอื่น ๆ ) ฟารม             61,760         135.73 กษ กรมวิชาการเกษตร

6) ผลผลิต ผลิตพันธุและปจจัยการผลิตอื่น ๆ ชนิด                   38           87.73 กษ กรมวิชาการเกษตร

7) โครงการ พัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุรองรับประชาคมอาเซียน 0                   -                 -   กษ กรมวิชาการเกษตร

(1)ผลิตเมล็ดพันธุดีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตน/พืช  160/2         145.99 กษ กรมวิชาการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ
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(4)พัฒนาหมูบานใหผลิตเมล็ดเมล็ดพันธุขาวโพดได หมูบาน/ไร  3/60            3.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

(5) จัดตั้งและพัฒนาศูนยขยายเมล็ดพันธุพืช ศูนย  5           25.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

8) โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ราย             15,000         146.03 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

9) โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ              -                     -              2.70 ศธ. ม.แมโจ

10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรโดยคณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) 

โดยจัดประชุมคณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดานเกษตรกรรม

 แหง               5,544         128.07 มท. กรมการปกครอง

11) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรในพื้นที่ (ประสานงานนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติในพื้นที่

 /ประสานงานนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติในพื้นที)่

ราย 5000 16.70 มท. สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

12)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําสารสนเทศตนทุนการผลิตภาคเกษตร ( จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศตนทุนการผลิตและผลตอบแทนในสินคาเกษตรที่สําคัญ)

ชนิด                   15           22.00 กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

13) โครงการติดตามสถานการณสินคาเกษตรปจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคม ครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร เรื่อง                     1            2.50 กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

14) โครงการ ผลิตบัณฑิตเกษตรและศูนยสงเสริมการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย รอยละ                   80            2.00 ศธ. ม.ราชภัฏเลย

15)  โครงการนวัตกรรมสารสนเทศ Application การบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรุนใหม  คน                   50            1.90  ศธ.  ม.ราชภัฏสุรินทร

แนวทาง 1.1.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร (กลางทาง ) 3,480.25     -           -                              

3,480.25     

1.1  ขาว 1,953.16     

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจขาวในสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยการพัฒนาบริหารจัดการหวงโซ สหกรณ                 115       1,015.68 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

2) โครงการนวัตกรรมการแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคา ผลิตภัณฑ/

แหง

                    5         152.10 กษ กรมการขาว

3) โครงการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร (ขาว) ในวิสาหกิจชุมชน แหง 182 760.57 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

4) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปขาวพื้นบานที่ตอบสนองตอการบริโภคในยุคปจจุบัน ในพื้นที่อําเภอราษี

ไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 คน                 200            2.43 ศธ. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

5)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร พณ. กรมการคาภายใน

ตัวชี้วัด (1)สัดสวนมูลคาของการสงออกสินคาเกษตรตอภาพรวมอุตสาหกรรมแปรรูป ขยายตัวไมนอยกวาอัตราการ
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1) สงเสริมและสนับสนุนใหโรงสีมีการจัดวางระบบ GMP และ HACCP  ราย                   40               -   พณ. กรมการคาภายใน

2) สงเสริมใหมีองคความรูดานตางๆ โดยการจัดฝกอบรมใหแกผูประกอบการโรงสี  ราย                 400           16.50 พณ. กรมการคาภายใน

6)  โครงการ นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร อาหาร และการบรรจุภัณฑ

7) วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการ คน                 200            5.89 ศธ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1.2 ยางพารา 8.24          

1) โครงการเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง

1) ใหคําปรึกษาแนะนําการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กิจการ                   30   11.383 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

2) ใหคําปรึกษาแนะนําการพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง กลุม                   30   8.935 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

3) พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง คน                 100    0.3832 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

4) พัฒนาบุคลากรในกลุมวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง คน                 150    0.4944 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

5) อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ของประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง                     1    2.546 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

6) กํากับติดตามประเมินผล              -                     -      2.3575 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

7) สํารวจความตองการของสถานประกอบการและกลุมวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑยาง

             -                     -      0.1779 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

8) บริหารโครงการ              -                     -      0.264 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

เสนอไวในแผนบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

2)  โครงการสนับสนุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางสูมาตรฐานดานอุตสาหกรรม

1) เกษตรกกรผลิตยางเครฟคุณภาพดีไดมาตรฐาน GMP ราย 20                  2.06            กษ. การยางแหงประเทศไทย

2) สหกรณผลิตยางแผนรมควันคุณภาพดีไดมาตรฐาน GMP สหกรณ 7                    2.06            กษ. การยางแหงประเทศไทย

3)สถาบันเกษตรกรผลิตยางแผนรมควันอัดกอนไดมาตรฐาน GMP สถาบัน 7                    2.06            กษ. การยางแหงประเทศไทย

4) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางกอนถวยตามหลัก GAP ราย 20                  2.06            กษ. การยางแหงประเทศไทย

1.3  ขาวโพดเลี้ยงสัตว

1.4 มันสําปะหลัง 3.00          

1) โครงการ การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลคามันสําปะหลังเสนระดับเกษตรกรรายยอยในจังหวัดรอยเอ็ด) อําเภอ -                 3.00            ศธ. ม.ราชภัฏรอยเอ็ด
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1.5 ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ

1.6 ปาลมน้ํามัน

1.8  สับปะรด

1.9 ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย) 29.55         

1) โครงการตรวจยาฆาแมลงในพืชผักผลไมสด โดยเก็บตัวอยางจากตลาดคาสง เพื่อตรวจยาฆาแมลงทางหองปฏิบัติการ  แหง                   31           10.00  สธ.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2) โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจ)ุ ผักและผลไมสด  รอยละ                   60           19.55  สธ.  สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

1.11 มะพราว

1.12 หมอน-ไหม            8.46

1)  โครงการบูรณาการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม  ราย                 282            3.75  กษ.  กรมหมอนไหม

2)  โครงการอนุรักษภูมิปญญาและพัฒนาลวดลายผาไหม  กลุม                     7            4.71  กษ.  กรมหมอนไหม

1.13 สมุนไพร 73.32         

1)  โครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตรการยกระดับศักยภาพสมุนไพรไทยภายใตแผนแมบท “เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี”  หนวยงาน                   15            3.27 ศธ. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

2) โครงการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน รายการ                   11           30.00 กษ กรมวิชาการเกษตร

3) โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรอภัยภูเบศร มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

จังหวัดปราจีนบุรี

 กระบวนการ                     2            3.00 ศธ. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

4)  โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรดวยวิทยาศาสตรการแพทย ( พัฒนามาตรฐานการจัดทํา 

Thai Herbal Pharmacopoeia)

 รอยละ                   80           36.00  สธ.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

5) โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย(ตรวจคัดกรองคุณภาพสมุนไพรที่จําหนาย)  ชนิด                   10            1.05  สธ.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

1.14  ไผและหวาย

1.15  ประมง 1,351.04     
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1) โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน              -                     -         1,351.04 กษ. กรมประมง

(1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  แหง             32,500               -   กษ. กรมประมง

(2) เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคสัตวน้ํา และเชื้อดื้อยา  ตัวอยาง             75,000               -   กษ. กรมประมง

2)  กลุม                   10   3.5 กษ. กรมประมง

เสนอไวในบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง

1.16 ปศุสัตว 0.87          

1) โครงการ การเฝาระวังสถานการณการดื้อยาในฟารมสุกรและโรคระบาดในฟารมสุกร โดยการพัฒนาระบบเฝาระวัง

ในกลุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร เชียงใหม-ลําพูน อยางยั่งยืน

 ฟารม                 100            0.87 ศธ. ม.เชียงใหม

1.17 หอมแดงและพริก 2.00          

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรหอมแดงและพริก -            ศธ. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

 1.ฝกอบรมการทําหอมเจียว รุน 4                    0.45            ศธ. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

2. ฝกอบรมการทําน้ําพริกเผา รุน 4                    0.45            ศธ. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

3. ถายทอดองคความรูดานการเกษตร (ปลูกหอมแดง) ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุน 4                    1.10            ศธ. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

1.18 รวมทุกสินคา 50.61         

1)  โครงการพัฒนาและยกระดับการใชนวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตร-อาหารทองถิ่น (จัดตั้งสถานพัฒนาและ

ยกระดับการใชนวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตร-อาหารทองถิ่น)

 ผลิตภัณฑ                   25           15.41  ศธ.  ม.ราชภัฏสกลนคร

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

1) เตรียมความพรอมสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเขาสูมาตรฐานสากล กิจการ                 100   14 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

2) เตรียมความพรอมสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเขาสู Indudtry 4.0 กิจการ                   20   3.4 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

3) พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑอาหารแปรรูป กิจการ                   70   14 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

4) พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป คน                 400   2.2 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

5) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV (ปที่ 1-3) เครือขาย                     6   8 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

6) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมอาหารและเชื่อมโยงธุรกิจ เครือขาย                     1   5 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

7) บริหารจัดการ ติดตามผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป              -                     -     2.5 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

8) บริหารโครงการไทยแลนดฟูดสวัลเลย ในพื้นที่หลัก              -                     -     1 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

9) สนับสนุนกิจกรรมตาม MOU โครงการวิจัยและพัฒนา Food Valley ดานการเกษตร อาหารและการแปรรูป 

(ระหวาง กสอ. กับ สวก.)

             -                     -     0.5 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร

 และเครื่องดื่ม
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10) ศึกษา วิเคราะหสภาวะความตองการของกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเปาหมาย              -                     -     2.5 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

3) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวย Industry 4.0 สูการเปน Processing ในภูมิภาคอาเซียน

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดวยระบบบริหารจัดการผลิต และเทคโนโลยีที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใหไดมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับของคูคาทั้งในและระดับ

ภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

กิจการ                 100   18 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

2) สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ การจัดการทรัพยสินทางปญญา และการสรางแบรนดในระดับภูมิภาคและระดับโลก

กิจการ                 100   20 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

3) สรางเครือขายของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสรางการเชื่อมโยงในหวงโซอุปทาน ทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก กลุมเครือขายระหวางผูประกอบการกับนักวิจัย กลุมเครือขายระหวางหวงโซอุปทาน และ

กลุมเครือขายในภูมภาคอาเซียนและระดับโลก

เครือขาย                   10   10 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

4) ถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องจักรกลใชในกระบวนการผลิต เครือขาย                     6   6 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

5) เตรียมความพรอมของบุคลากรและผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ใหมีความรู ทักษะ เทคโนโลยี

และสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหแกผูประกอบการ

คน               1,000   6 อก. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

เสนอไวในแผนบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

4)  โครงการ การพัฒนาโลจิสติกสและโซอุปทานสินคาเกษตรแปรรูปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ชิ้นงาน                     2           18.20  ศธ.  ม.ราชภัฏเลย

5) โครงการการใชเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบการเกษตร           16.20  ศธ.  ม.สงขลานครินทร

1. จัดหาครุภัณฑที่จําเปน สําหรับการตรวจสอบ เครื่อง                     3               -   ศธ. ม.สงขลานครินทร

2. นักวิทยาศาสตรไดรับการพัฒนา อบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาความรูความชํานาญ คน                     2               -   ศธ. ม.สงขลานครินทร

3. ดําเนินงานวิจัย/รวมวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย รายการ                     1               -   ศธ. ม.สงขลานครินทร

4. พัฒนาวิธีทดสอบใหม เรื่อง                     1               -   ศธ. ม.สงขลานครินทร

6) โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

และเศรษฐกิจชายแดนใต

ผลงาน                   10            0.80 ศธ. ม.สงขลานครินทร

แนวทาง 1.1.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินคาเกษตร (ปลายทาง) 1,349.17     

ตัวชี้วัด (1) มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ 3 1,349.17     

1.1  ขาว 92.23         

1) โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวเฉพาะตลาด แปลง             10,000           48.00 กษ. กรมการขาว
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2)   โครงการ ตลาดกลางประมูลขาวสารสูมาตรฐานสากล              -                     -                 -    พณ.  กรมการคาภายใน

  (1) จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมูลขาวสาร  ระบบ                     1           10.00  พณ.  กรมการคาภายใน

  (2) พัฒนาและปรับปรุงตลาดกลางขาวและพืชไร สูการเปนตลาดกลางประมูลขาวสาร  แหง                     2            2.00  พณ.  กรมการคาภายใน

 (3) จัดกิจกรรมสงเสริมเชื่อมโยงการซื้อขายขาวสาร (ประมูลขาวสาร)  ครั้ง                   10            5.00  พณ.  กรมการคาภายใน

  (4) ประชาสัมพันธสรางการรับรูการเปนตลาดกลางประมูลขาวสารที่มีความโปรงใน เปนกลาง เปนธรรม และเปน

 ื้ 

 ครั้ง                     1            5.00  พณ.  กรมการคาภายใน

3) โครงการเสริมสรางความรูและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรสําคัญ

จัดตลาดนัดขาวเปลือกในแหลงผลิตขาวเปลือกจังหวัดหลัก และแหลงผลิตขาวเปลือกจังหวัดรอง จํานวน 54 

จังหวัดๆละ 3 ครั้ง รวม 162 ครั้ง

ครั้ง                 162           10.23 พณ กรมการคาภายใน

จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการของรัฐบาลเรื่องขาว สื่อ                     5           12.00 พณ กรมการคาภายใน

1.2 ยางพารา 56.40         

1) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ โดยจัดหาที่นอนพรอมหมอนหนุนยางพารา ชุด 1,240              18.60          กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

2) โครงการ : จัดตั้งตลาดยางพาราะดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM)

จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ใหเปนตลาดกลางซื้อขายยางธรรมชาติรูปแบบ Auto matching continuous 

system

 รูปแบบ                     2            3.15  กษ.  การยางแหงประเทศไทย

3) โครงการ : พัฒนาตลาดยางพาราแหงประเทศไทย

 พัฒนาตลาดยางพาราแหงประเทศไทย  แหง                     8           34.65  กษ.  การยางแหงประเทศไทย

1.3  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 7.15          

1) โครงการเสริมสรางความรูและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรสําคัญ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการของรัฐบาลเรื่องขาวโพด สื่อ 5                    7.15            พณ กรมการคาภายใน

1.4 มันสําปะหลัง 26.80         

1) โครงการเสริมสรางความรูและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรสําคัญ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการของรัฐบาลเรื่องมันสําปะหลัง สื่อ 5                    10.00          พณ กรมการคาภายใน

2) โครงการจัดประชุมสัมมนามันสําปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference)

โครงการจัดประชุมสัมมนามันสําปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference) ( เพื่อรักษาตลาดเดิมและ

รักษาตลาดใหมที่มีศักยภาพในแตละภูมิภาค เชน ตลาดอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารสัตวในประเทศออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด เกาหลีใต เปนตน)

ครั้ง                     1           16.80  พณ กรมการคาตางประเทศ
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1.5 ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ

1.6 ปาลมน้ํามัน

1.8  สับปะรด

1.9 ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย)

1.11 มะพราว

1.12 หมอน-ไหม          36.20

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการตลาดหมอนไหม รายการ                   10           26.54 กษ. กรมหมอนไหม

2) โครงการสรางโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงสินคาและผลิตภัณฑหมอนไหมในตางประเทศ ครั้ง                     5            9.66 กษ. กรมหมอนไหม

1.13 สมุนไพร

1.14  ไผและหวาย

1.15 กาแฟ 2.40          

1) โครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคากาแฟโรบัสตา

  1) สํารวจ/คัดเลือกพื้นที่และกําหนดกลุมเปาหมาย  ครั้ง                     3            0.18  พณ  กรมการคาภายใน

 2) ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ  ครั้ง                     3            0.27  พณ  กรมการคาภายใน

 3) จัดอบรมใหความรู  ครั้ง                     6            1.13  พณ  กรมการคาภายใน

 4) ติดตามประเมินผล  ครั้ง                     9            0.55  พณ  กรมการคาภายใน

 5) สงเสริมเชื่อมโยงตลาด  ครั้ง                     3            0.27  พณ  กรมการคาภายใน

1.16  ประมง

1.17 ปศุสัตว

1.18 รวมทุกสินคา 1,127.99     

1) โครงการผลักดันตลาดและการผลิตสินคาเกษตรคูขนาน โดยศึกษาวิเคราะห เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลอุปสงค

อุปทาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคทางการคาของสินคาเกษตรเปาหมาย  2 สินคา

เรื่อง                     1           25.00 พณ. สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา.

2) โครงการเสริมสรางความรูและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรสําคัญ
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3) จัดประชุมสัมมนาเกษตรกร ผูประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงมาตรการนโยบายของรัฐบาล เพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว มันสําปะหลัง และขาวโพด ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต

ราย             12,000           16.20 พณ กรมการคาภายใน

4)  โครงการ สงเสริมศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตร

 (1) สํารวจความพรอมเพื่อคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการและกลุมเปาหมาย              -                     -              0.02  พณ  กรมการคาภายใน

 (2) ตั้งจุดรวบรวมและกระจายผลผลิตแหงใหม  จุด                     2            1.20  พณ  กรมการคาภายใน

 3) สนับสนุนการพัฒนาจุดรวบรวม/กระจายผลผลิตเดิม  จุด                     4            2.40  พณ  กรมการคาภายใน

 (4) จัดกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจกับผูประกอบการในประเทศกลุมอาเซียน อาเซียน + 3 อาเซียน +6 และอื่นๆ  ครั้ง                     2            2.00  พณ  กรมการคาภายใน

 (5) ติดตาม/แกไข/ประเมินสถานการณสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ              -                     -              0.03  พณ  กรมการคาภายใน

5)  โครงการพัฒนาและสงเสริมศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet) พณ. กรมการคาภายใน

(1) พัฒนาและสงเสริมศูนยฯ แหงใหม แหง 30                  9.60            พณ. กรมการคาภายใน

(2) พัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยฯ เดิม แหง 41                  3.00            พณ. กรมการคาภายใน

(3) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงจําหนายสินคาเกษตรชุมชน ครั้ง 2                    2.40            พณ. กรมการคาภายใน

(4) รณรงคการบริโภคเพื่อเพิ่มรายไดผานสื่อตาง ๆ สื่อ 5                    2.00            พณ. กรมการคาภายใน

6) โครงการตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล

1) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตตลาดกลางสินคา และผลิตผลทางการเกษตร โดยมีจํานวนสินคาของผูประกอบการที่

ผานเกณฑมาตรฐานในระบบ

 รายการ               1,000           10.00  กษ.  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

2) จัดฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถดําเนินการนําเขาขอมูลสินคาเกษตรสูระบบรานคาออนไลน  คน                 800            5.00  กษ.  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

7) โครงการตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Mini อ.ต.ก. )  แหง                   20           54.00  กษ.  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

8) โครงการจัดตลาดสินคาเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (จัดตลาดสินคาเกษตรคุณภาพทั้งใน

ประเทศ/ตางประเทศ)

 ครั้ง                   40           21.00  กษ.  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

9) โครงการตลาดเกษตรกร โดย สงเสริมความรูและจัดตลาดใหเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย จังหวัด                   77         401.70 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

10) โครงการตลาดกลางเกษตรกร 0                   -                 -   กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

(1) ตลาดในพื้นที่นิคมสหกรณ แหง 40 12.0897 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

(2) สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร แหง 10 500.00 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

11) โครงการสรางความสามารถการแขงขันตลาดสินคาเกษตรในตางประเทศ กษ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรแ

(1) สงเสริมและผลักดันภารกิจดานการเกษตรตางประเทศ เรื่อง 30                  40.00          กษ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรแ
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(2)สรางภาพลักษณดานการเกษตรไทย สินคา 1                    20.00          กษ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรแ

12) โครงการ ตลาดเกษตรออนไลน (Online Agri Market : OAM) -          -                0.35            ศธ. ม.อุบลราชธานี

เปาหมายที่ 2 ลดตนทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 7,617.54     

ตัวชี้วัด 2.1 รายไดทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นรอยละ 5 7,617.54     

แนวทาง 2.1.1 พัฒนาเกษตรสมัยใหมสูไทยแลนด 4.0  โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7,617.54     

ตัวชี้วัด (1) พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาไมนอยกวา 1,500 แปลง 4,629.16      

แนวทางยอย 1) แปลงใหญประชารัฐ (33 ชนิดสินคา) 3,906.90     

1) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยสงเสริมเกษตรกรใหมีการรวมกลุมกันผลิตสินคาเกษตรตาม

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

แปลง               1,200       2,502.76 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

2)  โครงการระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ แปลง                 755         407.19 กษ. กรมการขาว

3) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตสัตวน้ําในพื้นที่

เหมาะสม

 แปลง                   25         289.27 กษ. กรมประมง

4) โครงการ ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สงเสริมการเลี้ยงสัตว) แปลง 160                102.88        กษ. กรมปศุสัตว

5) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (พัฒนาคุณภาพดิน)  ไร           217,600         217.49 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

6) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 0                   -                 -   กษ. กรมวิชาการเกษตร

(1) การลดตนทุนการผลิต ราย               3,000           12.40 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(2) การเพิ่มผลผลิต ผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน ไร               1,500           30.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(3) การบริหารจัดการ จัดหาปจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรกลเกษตร จังหวัด                   76            3.50 กษ. กรมวิชาการเกษตร

7) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

(1) สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในสถาบันเกษตรกร แปลง               2,000           34.32 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

(2) สนับสนุนใหสหกรณเปนผูซื้อผูขายสินคาเกษตรรายใหญ (ศูนยกระจายสินคาสหกรณ) สหกรณ                 122           20.43 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

8) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ แปลง 80                  121.68        กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

9) โครงการสงเสริมการผลิตหมอนไหมดวยระบบแปลงใหญ แปลง 13                  20.00          กษ. กรมหมอนไหม

ตัวชี้วัด (2) ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ ลดลงรอยละ 20 และ/หรือ ผลผลิตตอหนวย

สินคาเกษตร เพิ่มขึ้นรอยละ 20
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10) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ( การพัฒนาที่ปรึกษาแกเกษตรกร/ การพัฒนาการผลิตเขาสู

ระบบมาตรฐาน)

รอยละ 20                  28.50          กษ. สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ

11) โครงการระบบการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดย อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร

เปาหมาย

 ราย           108,000           97.52 กษ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  (ศึกษา และติดตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ) เรื่อง 1 6.00            กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

12) โครงการนํารองการสรางเครือขายประชารัฐภาคการเกษตร 0                   -              3.14 กษ. สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

13) โครงการ การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร (สงเสริมและพัฒนาความรูค        ราย 750 4.9439 ศธ. ม.ราชภัฏสกลนคร

14)   โครงการ การฝกอบรมระยะสั้นเพื่อกาวไปสูการเปน เกษตรกรสมัยใหม (Smart Farmer) และผูประกอบการ 

(Entrepreneur) สําหรับเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร

 คน               1,800            4.87  ศธ.  ม.ราชภัฏสกลนคร

แนวทางยอย 2) ศูนยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรม พันธุพืช/ปศุสัตว/ประมง 722.26       

1) โครงการกอสรางศูนยพัฒนาและปรับปรุงพันธุกุงขาว (ประกอบดวย หนวยกักกันโรคสัตวน้ํา 2 โซน ขนาด 22 ไร 

หนวยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงขาว 2 โซน 40 ไร  และหนวยเพิ่มจํานวนพอแมพันธุ 2 โซน ขนาด 13 ไร)

 แหง                     1         385.00 กษ. กรมประมง

2) โครงการ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและชุมชน ศธ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(1) จัดตั้งศูนยวิจัยการเพาะพันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจ ศูนย 1                    47.00          ศธ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(2) การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เรื่อง 4                    5.00            ศธ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(3) การเพาะและปรับปรุงพันธสัตวน้ํา ชนิด 3                    11.50          ศธ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(4) การผลิตอาหารสําหรับสัตวน้ํา ชนิด 3                    1.70            ศธ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(5) การถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําสูชุมชน ชุมชน 4                    3.00            ศธ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3) โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย

(1) การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม โครงการ 10                  15.00          วท. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน)

4) โครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร สูการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผูประกอบการ

เกษตรในโซอุปทานและโซคุณคา

0                   -   ศธ. ม.เกษตรศาสตร

 1) การยกระดับการพัฒนาศักยภาพสถานีวิจัยใหเปนแหลงวิจัยและปฏิบัติการชั้นนําทางการเกษตร ประมง และปา

ไม ของพื้นที่

สถานีวิจัย                   21           70.37 ศธ. ม.เกษตรศาสตร
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 2) การสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลคาผลผลิตโดยใชตลาดนําในโซอุปทานและโซคุณคา ดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ประมง และปาไม

รอยละ       3      

20

10

          96.98 ศธ. ม.เกษตรศาสตร

 3) การพัฒนาสมรรถนะทางการผลิตใหกับสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผูประกอบการเกษตรใหมีความ

เขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรรม โดยยึดหลักชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงสถานีวิจัยเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา

รอยละ                   50           86.71 ศธ. ม.เกษตรศาสตร

ตัวชี้วัด (3) พื้นที่การผลิตไมเหมาะสมตาม Agri Map ไดรับการปรับเปลี่ยนไมนอยกวา 300,000 ไร 1,203.37     

แนวทางยอย 3) ปรับปรุงขอมูลในแผนที่ Agri - Map  131.60       

1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ

การจัดทําฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ชนิดพืช                     5           75.00 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

2) โครงการการพัฒนาแบบจําลองการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร ระยะที่ 4 ระบบ 1                    39.10         วท.

(1) การพัฒนาแบบจําลองการใชประโยชนที่ดินการเกษตร 26.00          วท.

(2)การพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของเกษตรกร 13.10          วท.

3)  โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) (จัดทําขอมูลดานเศรษฐกิจ

การเกษตรในแผนที่ Agri-Map /วิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการปลูกพืชระหวางพืชเศรษฐกิจสําคัญและ

พืชทางเลือก)

 เรื่อง                     2           17.50  กษ.  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แนวทางยอย 4) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri – Map 1,071.77     

4) โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ -            -                 -             กษ. กรมปศุสัตว

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ราย 16,800            110.80        กษ. กรมปศุสัตว

(2)เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ไร 210,800           50.00          กษ. กรมปศุสัตว

(3)ปรับโครงสรางการผลิตปศุสัตว ชนิด 1                    8.50            กษ. กรมปศุสัตว

5) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ by Agri-map  (สงเสริมเกษตรกรเชิงรุก

ดานการประมง การเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสม มีมูลคา และเปนที่ตองการของตลาด จัดทําแผนการผลิตและกร

ตลาด สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนใหแกเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาเปนจุดเรียนรูตนแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของ

เกษตรกรในชุมชน)

 ราย               2,000           30.64 กษ. กรมประมง

 สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ
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6) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูก

ขาว)

ไร             90,000         103.50 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

7) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 0                   -                 -   กษ. กรมวิชาการเกษตร

(1) เพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ S1 และ S2 ไร               1,500           23.50 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(2) ปรับโครงกสรางการผลิต เพื่อเปลี่ยนไปผลิตสินคาชนิดอื่นในพื้นที่ S3 และ N ไร               1,500           28.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

8) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ไร           100,000         556.41 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

9) โครงการปรับเปนเกษตรกรรมทางเลือก โดยการอบรมในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชพรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต  ครัวเรือน             17,640 106.53 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

10) โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ โดยการปรับเปลี่ยนการเกษตรกรตามแผนที่ 

Agri-Map ในนิคมสหกรณ

0               1,500           17.80 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

11) โครงการ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ดานหมอนไหม ไร 2,000              10.46          กษ. กรมหมอนไหม

12) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map)

13) โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไร             20,000           20.00 กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

14) อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N) ราย               3,000            5.63 กษ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ตัวชี้วัด (4) จํานวน ศพก 882 แหง และ ศูนยเครือขายระดับตําบล 902.18       

แนวทางยอย 5) พัฒนาเกษตรกรใหเขมแข็งโดยใชกลไก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเครือขาย 902.18       

1) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยพัฒนาศักยภาพ/โครงสรางพื้นฐาน พัฒนาศูนย

เครือขาย สรางเครือขายเกษตรกรผูนํา ถายทอดความรู และบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตร

ศูนย                 882         494.61 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

2) โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยพัฒนาชาวนาผานศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธภาพการผิตขาว

ศูนย                 458           40.00 กษ. กรมการขาว

3) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจําศูนย ศูนย 970                41.70          กษ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ

7) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานการประมง (สงเสริมเกษตรกรทางดานประมง 

จัดทําจุดสาธิตการเรียนรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และขยายผลการเรียนรู )

 ศูนย                 882           62.17 กษ. กรมประมง

โครงการ พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศูนย 882                26.79          กษ. กรมปศุสัตว

5) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
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1) จัดทําจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินพรอมปรับปรุงจุดเรียนรูที่มีอยูเดิมใน ศพก.  ศูนย                 882            6.17 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

2) ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน  ศูนย                 882           22.05 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

6) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 0                   -                 -   กษ. กรมวิชาการเกษตร

(1) อบรมถายทอดนวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกตอง และเหมาะสม ราย               5,000            7.50 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(2) การผลิตพอ-แมพันธุ แมลงศัตรูธรรมชาติ ชนิด                     7            7.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(3) ขยายผลการเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสูเกษตรกร ศูนย                   30            6.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(4) แปลงตนแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความเขมแข็ง ไร               1,000           17.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

7) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ( ถายทอดความรูเรื่องการสหกรณ การ

รวมกลุม และการดําเนินกิจกรรมกลุมรูปแบบสหกรณ )

 แหง                 882            9.27 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

9) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) โดยพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน 

(ศกย.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เครือขาย ศพก.)

ศูนย 200                36.42          กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

9) โครงการศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดานหมอนไหม) ศูนย 4                    12.00          กษ. กรมหมอนไหม

10) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (สนับสนุนขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตรให ศพก 

เปาหมาย 882 ศูนย)

เรื่อง                     1           20.00 กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

11) โครงการสนับสนุนการเรียนรูการเพิ่มศักยภาพการทําการเกษตร

และการเพิ่มมูลคาสินคา

0                   -             13.15 กษ. สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

12)  โครงการ กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรจังหวัดกาฬสินธุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง              -                     -              2.35 ศธ. ม.กาฬสินธุ

13) โครงการจัดตั้ง Northeastern Agri-Food Technopolis ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

1)  จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย ใหกับเครือขายที่ไดรับการคัดเลือก โดยแตละเครือขาย

ดําเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบดวย

ศธ. 0

(1) จัดทําแผนพัฒนาเครือขาย (Cluster Roadmap) เพื่อเปนยุทธศาสตรสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาและ

สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ

 แผน                     7            2.10 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

(2) จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย  ราย                 150            0.75 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

2)  จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑเครื่องจักรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอาหาร ฯลฯ  ราย                   30            9.00 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

3) ศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาวัตถุดิบผลิตภัณฑกระบวนการ (เทคโนโลยีการผลิต,เครื่องจักรฯลฯ)  ราย                   30            9.00 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

4) ฝกอบรมปรับความรูเพิ่มทักษะและถายทอดเทคโนโลยีจากการศึกษาวิจัยใหกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

อาหาร

 ราย                 300            1.50 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี
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5) พัฒนาผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider : SP) ในพื้นที่เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณเชิงลึก

เฉพาะดานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

 ราย                 500            5.00 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

6) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธเผยแพรโครงการจัดตั้ง Northeastern Agri-Food Technopolis  ครั้ง                     6            2.65 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

14) โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

(1) การฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพของผูนําในชุมชน เพื่อสรางบุคลากรประจําศูนยเรียนรู/แปลงสาธิต  ครั้ง                   52            3.80 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

(2) ปรับปรุงสิ่งกอสรางเพื่อรองรับกิจกรรม เสริมสรางศักยภาพของผูนําในชุมชน เพื่อสรางบุคลากรประจําศูนย

เรียนรู/แปลงสาธิต

 รอยละ                   50            1.20 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

15)  โครงการนํารองการใชพลังงานแสงอาทิตยในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศธ. สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาใชพลังงานแสงอาทิตย  แหง                     8           40.00 ศธ. สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

16)   โครงการการสงเสริมพลังงานทดแทนสูเกษตรกรอยางยั่งยืน  คน                 300            3.00  ศธ.  ม.ราชภัฏสุรินทร

ตัวชี้วัด (5) จํานวนเกษตรกรยกระดับเปน Smart Farmer เพิ่มขึ้นไมนอยกวา  100,000 ราย 729.94       

แนวทางยอย 6) พัฒนา Smart Farmer 729.94       

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกร สรางเครือขายใหเกิดความเขมแข็ง สราง

Smart farmer ตนแบบเพื่อเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกร

ราย             23,145         185.05 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

2) โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง โดยพัฒนา(Smart Farmer) ดานขาว ราย 18,000            74.37          กษ. กรมการขาว

3) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer  (คัดกรองเกษตรกรที่อยูในทะเบียนเกษตรกรของกรมประมงที่มีรายได

ต่ํากวาเกณฑ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป เขารับการฝกอบรมใหความรู พรอมนําไปดูงานจากเกษตรกรตนแบบที่

ประสบความสําเร็จ)

  ราย             15,000           50.25 กษ. กรมประมง

4) โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ราย 14,300            30.00          กษ. กรมปศุสัตว

5) โครงการยกระดับเกษตรกรใหเปน Smart  Farmer โดยการสรางและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน

 (Smart Farmer)

ราย 5,000              113.64        กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

6) โครงการพัฒนาเกษตรกรหมอนไหมสู Smart Farmer ราย -             กษ. กรมหมอนไหม

7) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ราย               5,320            3.44 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ
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8)  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมแรงงานภาคเกษตรสูการเปน"สมารทฟารมเมอร"  รง.  กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน

 (1) สรางวิทยากรขยายผลเพื่อถายทอดองคความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานสิทธิหนาที่ และความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของกลุมแรงงานภาคเกษตร

 คน                 400            3.75  รง.  กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน

 (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสภาพการจาง สภาพการทํางาน ความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัยฯ

 คน             10,000            8.34  รง.  กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน

 (3) ติดตามผลในระดับจังหวัด เพื่อใหเกษตรกรผูนําสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการคุมครองแรงงานในงาน

เกษตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยขยายผลไปสูเกษตรกรภายในจังหวัด 

จํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 25 คน

 คน                 250            0.44  รง.  กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน

9) โครงการยกระดับการแปรรูปมันสําปะหลังสูอุตสาหกรรมอาหารและสินคาชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม โดยจัดอบรม

เสริมสรางความรูใหเกษตรกร ในการผลิตและแปรรูปสินคามันสําปะหลังเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมอาหารและสินคา

ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม

 ราย                 500            9.00 พณ. กรมการคาภายใน

10)  โครงการ พัฒนาเกษตรกรดั้งเดินสูเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) (จัดอบรม ประชาสัมพันธ จัดตั้งศูนยเรียนรู)  คน                 100            5.00  ศธ.  ม.สงขลานครินทร

11) โครงการ มทส. ฟารมอัจฉริยะ (SUT Smart Farm) ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

(1) จัดหาครุภัณฑเพื่อรองรับการจัดการระบบฟารมอัจฉริยะ  รายการ                     8           15.76 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

(2) การจัดอบรมหลักสูตร "การจัดการระบบฟารมอัจฉริยะ"  รุน                   20            0.58 ศธ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

12)  โครงการ ฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart farmer คน 7,000              84.60          -            สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

13) โครงการการพัฒนาฟารมอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในภาคเหนือ -            -                 ศธ. ม.แมโจ

(1 )พัฒนาระบบเกษตรแบบแมนยํา (Precision Agriculture) และการทําฟารมอัจฉะริยะ (Smart Farming) 

สําหรับฟารมตนแบบ

ศูนย 1                    10.08          ศธ. ม.แมโจ

(2) การพัฒนาระบบ smart farming ในฟารเลี้ยงปลา ศูนย 1                    3.80            ศธ. ม.แมโจ

(3) การพัฒนาระบบ smart farming ในโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปรนิกสแบบใชวัสดุปลูก ศูนย 1                    3.30            ศธ. ม.แมโจ

(4) การพัฒนาระบบศูนยขอมูลเกษตรขนาดใหญ (Agri-Big Data Center) ศูนย 1                    12.50          ศธ. ม.แมโจ

(5) พัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนระบบปดสําหรับปลูกดอกเบญจมาศ แบบอัตโนมัติ ศูนย 1                    3.09            ศธ. ม.แมโจ
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(6) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสื่อสาร Internet of Things (IOT) เพื่อรองรับระบบเกษตรอัจฉริยะและศูนยขอมูล

เกษตรขนาดใหญ

สถานี 1                    2.90            ศธ. ม.แมโจ

(7) จัดฝกอบรมเกษตรกรเพื่อเปน smart farmer และบริหารโครงการ คน 400                1.66            ศธ. ม.แมโจ

14) โครงการ การสรางตนแบบผลิตพืชในระบบ Smart Farming ตนทุนต่ํา -            -                 26.87          ศธ. ม.แมโจ

สรางตนแบบผลิตพืชอินทรียในระบบ Smart Farming ตนทุนต่ํา ตนแบบ 1                    -             ศธ. ม.แมโจ

15) โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตสตรอเบอรี่และการผลิตผักปลอดภัยในระบบโรงเรือนและระบบปด -            -                 6.02            ศธ. ม.แมโจ

(1) สรางโรงเรือนตนแบบอัจฉริยะสําหรับการผลิตไหลและผลสดสตรอเบอรี่ แหง 1                    -             ศธ. ม.แมโจ

(2) สรางตนแบบโรงเรือนชักนําตาดอกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ราบ แหง 1                    -             ศธ. ม.แมโจ

(3) สรางตนแบบระบบปดเพื่อการผลิตผักปลอดภัยในตูคอนเทนเนอร แหง 1                    -             ศธ. ม.แมโจ

(4) ฝกอบรมการผลิตสตรอเบอรี่และการผลิตผักในระบบปด ราย 200                -             ศธ. ม.แมโจ

16) โครงการ ยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝงอันดามัน 1.0 สูชาวประมงอันดามัน 4.0  (สงเสริมการทําประมงของ

ชาวประมงของฝงอันดามัน สรางอาชีพในการทําเครื่องมือประมง สรางฐานการเรียนรู สื่อสารการทําประมงผาน

สมารทโฟน)

ราย 300                20.51          ศธ.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

17) โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อชุมชน (สรางลานตาก/โกดัง/เครื่องโมหัวมันสําปะหลังใหแกกลุม

เกษตรกร 8 กลุม และจัดอบรมเสริมสรางความรูแกกลุมเกษตรกร)

ราย                 800           39.30 พณ. กรมการคาภายใน

- โครงการสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใตศูนยนวัตกรรมการตลาดขาวโพดเลี้ยง

สัตว (จัดตั้งเปนศูนยนวัตกรรมการตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว พรอมทั้งใหความรูความเขาใจแกเกษตรกร เกี่ยวกับการ

ปรับปรุงคุณภาพขาวโพด /ระบบกลไกการตลาดเกี่ยวกับกลไกการซื้อขาย 4 แหง)

ราย                 400            9.50 พณ. กรมการคาภายใน

18) โครงการการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer คน                 500            6.20  ศธ.  ม.เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

ตัวชี้วัด (6) จํานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดตั้งในรูปแบบประชารัฐ 100 แหง 81.10         

แนวทางยอย 7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 76                 81.10         

1) โครงการพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ   โดยการยกระดับสหกรณ 2,513 แหง และรักษาระดับความเขมแข็ง 4,890 

แหง

แหง 7,142              70.10          กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

2) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร 

(1) พัฒนาสหกรณภาคเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ แหง 878                5.46            กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

(2) 1 หอการคา 1 สหกรณ แหง 76                  5.55            กษ. กรมสงเสริมสหกรณ
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ตัวชี้วัด (7) จํานวนธนาคารสินคาเกษตร 150 แหง 71.79         

แนวทางยอย 8) ธนาคารสินคาเกษตร 71.79         

1) โครงการธนาคารสินคาเกษตร แหง 76                  6.32            กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

2) โครงการธนาคารสินคาเกษตร (ธนาคารปุยอินทรีย) แหง                   77           48.78 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

3) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง  โดยจัดหาแหลงน้ําชุมชนที่เหมาะสม จัดตั้งแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

จัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคารใหสมาชิกยืมพันธุสัตวน้ําสงคืนเปนผลผลิตการเกษตรที่มีราคา

เทียบเทา)

 แหง                   20           15.19 กษ. กรมประมง

4) โครงการธนาคารสินคาเกษตร (ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการธนาคารสินคาเกษตร) เรื่อง 1                    1.50            กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1,789.17     

ตัวชี้วัด 3.1 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ไมนอยกวา 5 แสนไร 1,789.17     

แนวทาง 3.1.1 สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1,789.17     

ตัวชี้วัด (1) จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนไมนอยกวา 5 แสนไร 1,789.17     

1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย/ยโสธรโมเดล /พื้นที่ทั่วไป 560.29                                120,500

1) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยสงเสริมพัฒนาเกษตรกรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย สรางเครือขายการผลิตและ

การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย

ไร             25,000           20.70 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

2)  โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตขาวอินทรีย ไร             40,000           53.07 กษ. กรมการขาว

3) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย  (สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย)  ไร                 125           27.20 กษ. กรมประมง

4) โครงการ เกษตรอินทรีย (สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย) ฟารม 70                  12.98          กษ. กรมปศุสัตว

5) โครงการเกษตรอินทรีย ( ฝกอบรม  พัฒนากลุมสูการรับรองมาตรฐาน  จัดตั้งศูนยเรียนรู จัดทําเขต รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ องคความรูดานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย)

 ไร             10,000           60.85 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน

6) โครงการสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย 0                   -                 -   กษ. กรมวิชาการเกษตร

(1) เตรียมความพรอมบุคลากร ฝกอบรมเพื่อทําหนาที่สงเสริมเกษตรอินทรีย ราย                 500            0.65 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(3) สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียแบบบูรณาการโดยยึดพื้นที่เปาหมายที่กําหนดรวมกัน ราย               1,500           81.25 กษ. กรมวิชาการเกษตร

(4) รับรองมาตรฐานโดยตรวจรับรองแหลงผลิตและจัดทําระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลเกษตอินทรีย ฟารม               1,600           28.38 กษ. กรมวิชาการเกษตร



32 W:\Puttachad\(1)ภาพรวมงบประมาณ กษ\2561\(2) บูรณาการ 61 กษ\(3) ขอตั้งแผนบูรณาการการผลิตภาคเกษตร\สง 1 ธค. 59\ภาพรวม\เอกสารประชุม 30 ธค.59\ภาพรวมบูรณาการ

หนวยนับ เปาหมาย ขอเสนองบ

ป 2561 ป 2561 กระทรวง กรม

เปาหมายแผนบูรณาการ/แนวทางผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม /ตัวชี้วัด / หนวยงาน

(5) ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับผูบริโภค ครั้ง                     2            4.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

7) โครงการเกษตรอินทรีย รอยละ 10                  กษ. สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ

1) การพัฒนาความรูดานมาตรฐาน -            -                 6.00            กษ. สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ

2) การพัฒนาการผลิตสินคาสูมาตรฐาน -            -                 10.00          กษ. สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ

8) โครงการเกษตรอินทรีย โดยการสงเสริมเกษตรอินทรียในเขตปฏิรูปที่ดิน ไร 9,000              51.57          กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

9) โครงการสงเสริมการผลิตหมอนไหมอินทรีย ไร 100                3.58            กษ. กรมหมอนไหม

10)  ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ นิคม                   49           10.16 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

11) โครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย (ศึกษาวิเคราะหรูปแบบการทําเกษตรอินทรียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ) เรื่อง 1                    7.00            กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ศึกษาวิเคราะหรูปแบบการทําเกษตรอินทรียที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ

12)  โครงการสงเสริมตลาดสินคาอินทรีย

(1) จัดตั้งหมูบานอินทรีย  แหง                     4            4.00 พณ. กรมการคาภายใน

(2)จัดตั้งศูนยรวบรวมและจําหนายสินคาอินทรีย  แหง                   10            5.00 พณ. กรมการคาภายใน

(3)พัฒนาผลิตภัณฑอินทรีย  สินคา                   30            2.00 พณ. กรมการคาภายใน

(4) เพิ่มมูลคา/สรางนวัตกรรม  สินคา                     2            1.00  พณ.  กรมการคาภายใน

(5)การตรวจรับรองเพื่อใหไดมาตรฐาน              -                     -              8.00  พณ.  กรมการคาภายใน

(6) จัดงานมหกรรมสินคาอินทรีย  ครั้ง                     5            3.00  พณ.  กรมการคาภายใน

(7) สงเสริมความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มการบริโภค/ประชาสัมพันธ  ครั้ง                     1            2.50  พณ.  กรมการคาภายใน

(8) ติดตามประเมินผล  ครั้ง                   12            0.50  พณ.  กรมการคาภายใน

13) โครงการสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียสูตลาดโลก

โครงการสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียสูตลาดโลก (จัดงานแสดงสินคาอินทรียในระดับประเทศ และตางประเทศ (งาน

 “Organic & Natural Expo 2017” และงาน “BIOFACH”)

ครั้ง                     2           36.70 พณ กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ

14)  โครงการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ไร               1,000            7.46  ศธ.  ม.แมโจ
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15) โครงการสรางและพัฒนาผูนําเกษตรกรอินทรียรุนใหม ที่เขาสูอาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน (จัด

อบรมสัมมนาเครือขายผูนําเกษตรกรรุนใหม และเครือขายเกษตรกรอินทรียเพื่อวางแผนการผลิตสินคาเกษตร

อินทรีย)

ราย 60                  5.08            ศธ. ม.แมโจ

16) โครงการยกระดับการทําเกษตรอินทรียอยางยั่งยืนดวยระบบเกษตรปราดเปรื่อง (smart farm) (คัดเลือกเกษตรกร

และวางแผนการผลิตเพื่อยกระดับการทําเกษตรอินทรียอยางยั่งยืนดวยระบบเกษตรปราดเปรื่อง)

ราย 3                    8.54            ศธ. ม.แมโจ

17) การสงเสริมการจัดการสุขภาพสําหรับการเลี้ยงไกไขในระบบเกษตรอินทรียในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

1.สํารวจและประเมินสภาวะสุขภาพไกไข ตัวอยาง               1,000            0.53 ศธ. ม.เชียงใหม

2.สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไกไข ฟารม                   20            0.24 ศธ. ม.เชียงใหม

3.อบรมเพื่อเพื่มองคความรูและทักษะ ครั้ง                     3            0.03 ศธ. ม.เชียงใหม

18) โครงการการผลิตผักในรูปแบบเกษตรอินทรียที่มีศักยภาพการผลิตเชิงพานิชยในพื้นที่   อําเภอธวัชบุรี จังหวัด

รอยเอ็ด (Commercial Potential Organic Vegetable Production at, Thawat buri, Roi Et Province)

19) จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการผลิตผักที่ปลอดภัย/เพื่อผลิตปุยชีวภาพ คน                   30            0.75 ศธ. ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

20) โครงการการเลี้ยงไกพื้นเมืองอินทรีย (สรางศูนยเรียนรู จัดการประชุม จัดการอบรม การประสานงานโครงการ 

เกษตรกรยื่นความประสงคเขารวมโครงการ วิทยากรใหความรู )

ครัวเรือน                   20            0.80 ศธ. ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

21)  โครงการ พัฒนารูปแบบเกษตรอินทรียที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตเกษตรกรภาคอีสานตอนบน 

(ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน สัมมนา และงานวิจัย)

ราย               1,200           15.10 ศธ. ม.ราชภัฏสกลนคร

22) โครงการ การจัดการฟารมเกษตรชุมชนเชิงพาณิชยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (รูปแบบการเกษตรผสมผสาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จังหวัดสกลนคร)

ไร                 100           23.17 ศธ. ม.ราชภัฏสกลนคร

23) โครงการศูนยความเปนเลิศดานการปลูกขาวอินทรียแบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี คน 5,000              56.00          ศธ. ม.สวนดุสิต

24) โครงการ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟอินทรียดวยนวัตกรรมกลุมจุลินทรียแบบMicrobiome เพื่อสงเสริม

ศักยภาพของอุตสาหกรรมกาแฟของประเทศไทย

 รอยละ                   -              2.49  ศธ.  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี

2 เกษตรทฤษฎีใหม ไร 839.05       

1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โดยสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานขาว ราย 70,000            70.00          กษ. กรมการขาว

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสนับสนุนปจจัยการผลิต

ใหแกเกษตรกรเปาหมาย)

 ไร             35,000           90.61 กษ. กรมประมง

โครงการ สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ราย 70,000            112.00        กษ. กรมปศุสัตว

2) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (สาธิตการปรับปรุงบํารุงดิน)  ไร           210,000         350.00 กษ. กรมพัฒนาที่ดิน
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3) โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน  จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะการใชเทคโนโลยี

ดานการผลิต สงเสริมการจัดทําแปลงเกษตรกรรมทางเลือก และสนับสนุนการตลาดเกษตรกร

ไร           210,000           91.30 กษ. กรมสงเสริมการเกษตร

4) โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  โดยสงเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมในเขตปฏิรูปที่ดิน  ไร               2,850           38.61 กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

5) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ไร               2,000           19.90 กษ. กรมหมอนไหม

6) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โดยการศึกษา ติดตาม และประเมินผลโครงการ  เรื่อง                     1            7.00 กษ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7) โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรที่นอมนําหลักทฤษฎีใหม (อบรมการจัดทําบัญชีตนทุน

อาชีพ)

ราย             70,000           46.55 กษ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ

8) สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม ราย             16,000            8.42 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

9) โครงการ ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม สนับสนุนปจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุผักพรอมคําแนะ)ใหเกษตรกรที่เขารวม

โครงการครัวเรือนละ 4 ชนิด

ครัวเรือน             70,000            2.49 กษ. กรมวิชาการเกษตร

10) โครงการการบริหารจัดการเครือขายชุมชนแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คน                 500            2.17 ศธ. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

3 เกษตรผสมผสาน  ไร        171.41

1) โครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ไร             25,000           45.00 กษ. สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

2) โครงการเผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพี่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ 0                   10           35.00 กษ. สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

3) โครงการ เกษตรผสมผสาน ไร 8,820              36.80          กษ. กรมปศุสัตว

4)  เกษตรผสมผสานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ไร  7,500           20.26 กษ. กรมสงเสริมสหกรณ

5) โครงการขับเคลื่อนเกษตรผสมผสานจัดทําแปลงตนแบบ/แปลงเรียนรูเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร ไร               2,000           20.00 กษ. กรมวิชาการเกษตร

6) โครงการ การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอลสําหรับพื้นที่ฟารมเกษตรอัจฉริยะ

ปรับปรุงพื้นที่ สรางพื้นที่เกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สรางอุปกรณ ติดตั้งเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ไร 15                  3.41            ศธ. ม.อุบลราชธานี

7)  โครงการ การสงเสริมและสนับสนุนระบบเกษตรกรรมผสมผสานในเขตภาคใตตอนลาง คน                 100           10.94 ศธ. ม.ราชภัฏสงขลา

4) วนเกษตร ไร 215.43       

1) โครงการสงเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไร             65,000         215.43 กษ. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

5) นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 3.00          
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1)  โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน (การจัดทํารางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรกรรมยั่งยืน)

             -                     -              3.00  นร.  สศช.



 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสินคาเกษตร โดยใชตลาดนําและนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาประยุกตใชตลอด

หวงโซอุปทาน 

1.2 ยกระดับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง มั่นคงและย่ังยืนในอาชีพเกษตรกรรม

13 พัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรใหเติบโตอยางมปีระสิทธิภาพ ไปสูไทยแลนด 4.0 โดยใชปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปงบประมาณ 2561

1.วัตถุประสงค

2.1 สินคาเกษตรที่มีมูลคาเศรษฐกิจสูง มีการบริหารจัดการอยางครบวงจร ตลอดตนทาง - กลางทาง – ปลายทาง  

2.2 พ้ืนที่เกษตรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามแผนที่ Agri – Map 

2.3 เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกรในแปลง

ใหญ) ผาน ศพก. และเครือขาย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพหลัก : กษ. (สศก. / กสก.) 

หนวยงานที่เก่ียวของ เชน กษ. พณ.  มท.  รง. วท.  

ศธ.  สธ. อก. นร 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

ชาติ ระยะ 

20 ป

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

แนวทางที่ 1 เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 

แนวทางที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร  โดยใชวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี/นวัตกรรม จัดระบบการผลิต ใหสอดคลองกับพ้ืนที่และใชตลาดนํา

แนวทางที่ 3 สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรปูแบบเกษตรย่ังยืน  ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง โดยปรับระบบการผลิตใหพ่ึงพาตนเองได และพัฒนาสถาบันเกษตรกร

แนวทางที่ 4 พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน  โดยพัฒนาระบบจัดการครบวงจรตลอดหวงโซการผลิต มีการทําการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เปนธรรม แทนการผลิตอิสระที่มีความเสี่ยง

4. แผนภาพความเช่ือมโยง 

แผนฯ 12

เปาหมาย

แผนฯ 12

ยุทธศาสตรท่ี  3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   3.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา

เปาหมายท่ี 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มข้ึนและพื้นท่ีการทําเกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มข้ึนตอเนื่องเปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็ง และเปนฐานในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

2.1 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มข้ึนเปน 

59,460 บาท/ครัวเรือน ในป 25641.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร ขยายตัวไมต่ํากวารอยละ  3  ตอป 

เปาหมาย

แผนบูรณาการ

ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

แนวทาง

การดําเนนิงาน

ตัวช้ีวัด

เปาหมายที่ 3 พัฒนาศกัยภาพ

เกษตรกรใหเขมแข็งและพึ่งพาตนเอง

ไดตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง

3.1.1 พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยนื 

(เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม   

เกษตรผสมผสาน  เกษตรธรรมชาติ  

วนเกษตร)

(1) จํานวนพื้นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนไม

นอยกวา 5 แสนไร

3.1พืน้ที่เกษตรกรรมยั่งยืน ไมนอยกวา 

5 แสนไร

เปาหมายที่ 2 ลดตนทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพือ่เพิ่มโอกาสในการแขงขันและการพฒันาที่

ยั่งยืน

2.1รายไดทางการเกษตรของครัวเรอืนเกษตรกร เพิม่ข้ึนรอยละ 5

2.1.1 พัฒนาเกษตรสมัยใหมสูไทยแลนด 4.0 โดยใชปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

1) แปลงใหญประชารัฐ (33 ชนิดสินคา) 

2) ปรบัปรุงขอมลูในแผนที่ Agri - Map 

3) ปรบัเปลี่ยนกจิกรรมการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม Agri – Map 

4) ศูนยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรม พันธุพืช/ปศุสัตว/ประมง

5) พัฒนาเกษตรกรใหเขมแข็งโดยใชกลไก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเครือขาย

6) พัฒนา Smart Farmer

7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรปูแบบประชารัฐ

8) ธนาคารสินคาเกษตร

(1) พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญไดรบัการสงเสริมและพัฒนาไมนอยกวา 1,500 แปลง

(2) ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ ลดลงรอยละ 20 และ/หรือ ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 20

(3) พื้นที่การผลิตไมเหมาะสมตาม Agri Map ไดรับการปรบัเปลี่ยนไมนอยกวา 300,000 ไร

(4) จํานวน ศพก 882 แหง และ ศูนยเครือขายระดับตําบล

(5) จํานวนเกษตรกรยกระดับเปน Smart Farmer เพิ่มข้ึนไมนอยกวา  100,000 ราย

(6) จํานวนสถาบันเกษตรกร มีการจัดต้ังในรปูแบบประชารฐั 100 แหง

(7) จํานวนธนาคารสินคาเกษตร  150 แหง

เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน (จุดเนน :
ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสําปะหลัง  ปาลมนํ้ามัน  ออย  สับปะรด  ไมผล (ลําไย ทุเรียน เงาะ 

มังคุด) ยางพารา  ปศุสัตว (โคนม โคเน้ือ) ประมง (กุง ปลานิล) 

1.1 มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 3

1.1.1 การพัฒนา

ศักยภาพกระบวนการ

ผลิตสินคาเกษตรท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานตาม

ความตองการของตลาด

(ตนทาง)  

1.1.2 การพัฒนา

ศักยภาพกระบวนการ

แปรรูปสินคาเกษตร 

(กลางทาง )

1.1.3 การพัฒนา

ศักยภาพ

กระบวนการตลาด

สินคาเกษตร 

(ปลายทาง)

(1)  ผลผลิตตอหนวยสินคา
เกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 3

(1)สัดสวนมูลคาของการสงออก
สินคาเกษตรตอภาพรวม
อุตสาหกรรมแปรรูป ขยายตัว
ไมนอยกวาอัตราการขยายตัว
ของการสงออกของประเทศ

(1) มูลคาการสงออกสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน
รอยละ 3

1. บริหารจัดการสินคาเกษตร (Product  Base) หลักการ 2. ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางพัฒนา  (Farmer – Center)

2.2 พื้นท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มข้ึนเปน 5 ลาน

ไร ในป 2564



เปาหมาย

แผนบูรณาการ

ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

แนวทาง

การดําเนนิงาน

ตัวช้ีวัด

เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน (จุดเนน :ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสําปะหลัง  ปาลมนํ้ามัน  ออย  สับปะรด  ไมผล (ลําไย ทุเรียน เงาะ มังคุด) ยางพารา  ปศุสัตว (โคนม โคเน้ือ) ประมง (กุง ปลานิล) 

1.1 มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 3

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานตามความตองการของตลาด (ตนทาง) 

1.1.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร (กลางทาง ) 1.1.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินคาเกษตร (ปลายทาง)

(1)  ผลผลิตตอหนวยสินคาเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 3
(1)สัดสวนมูลคาของการสงออกสินคาเกษตรตอภาพรวมอุตสาหกรรมแปรรูป ขยายตัวไม

นอยกวาอัตราการขยายตัวของการสงออกของประเทศ
(1) มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนรอยละ 3

หนวยงาน

โครงการ

กิจกรรม

หนวยงาน

เจาภาพ

สํานักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร

งบประมาณ 17,630.86 ลานบาท 

(งบแผนดนิ 11,068.68  รายได กยท. 6,562.18)

 1) ขาว 8 โครงการ (บริหารจัดการการ

ผลิต/ผลิตเมล็ดพันธุ/มาตรฐาน/

เครื่องจักรกล)

     1,482.26  กรมการขาว/ กรมสงเสริมสหกรณ/ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง/ 

ม.แมโจ

 2) ยางพารา (รายได กยท) 3 โครงการ (ขึ้น

ทะเบียน/ปลูกยางพันธุดี/ถายทอด

เทคโนโลยี)

     6,562.18  การยางแหงประเทศไทย 

 3) ขาวโพดเล้ียงสัตว 3 โครงการ (ผลิต

พันธุ/ถายทอดความรู/วินิจฉัยโรคระบาด)

        154.43 กรมวิชาการเกษตร /กรมสงเสริมการเกษตร ม.

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 4) มันสําปะหลัง 2 โครงการ (ผลิตพันธุ/

ถายทอดความรู)

        694.30 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 5) ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอ่ืนๆ 5 

โครงการ(ผลิตพันธุ/ถายทอดความรู/

มาตรฐาน)

        305.17 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 6) ปาลมนํ้ามัน 2 โครงการ(ผลิตพันธุ/

ถายทอดความรู)

        143.22 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 7) ออย 2 โครงการ(ผลิตพันธุ/ถายทอด

ความรู)

         21.47 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 8) สับปะรด 3 โครงการ(ผลิตพันธุ/

ถายทอดความรู/มาตรฐาน)

         18.25 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 9) ไมผล (ทุเรียน มังคดุ เงาะ ลําไย) 3  

โครงการ(ผลิตพันธุ/ถายทอดความรู/มาตรฐาน)

        106.40 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 10) มะพราว 3 โครงการ(ผลิตพันธุ/ถายทอด

ความรู/มาตรฐาน)

        431.12 กรมวิชาการเกษตร/กรมสงเสริมการเกษตร

 11) หมอน-ไหม 2 โครงการ(สงเสริมการผลิต/

มาตรฐาน)

         50.63 กรมหมอนไหม

 12) สมุนไพร 1 โครงการ (ขับเคล่ือนแผน

แมบทแหงชาติ)

         10.15 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 13) ไผและหวาย 1 โครงการ (ถายทอด

ความรู)

           2.60 กรมสงเสริมการเกษตร

 14) กาแฟ 1 โครงการ(ถายทอดความรู)            3.29 กรมสงเสริมการเกษตร

 15) ประมง 2 โครงการ (มาตรฐาน/IUU)      1,787.72 กรมประมง/องคการสะพานปลา

 16) ปศุสัตว 2 โครงการ (สงเสริม

ประสิทธิภาพการผลิต/มาตรฐาน)

     1,643.82 กรมปศุสัตว

 17) ทุกสินคา 15 โครงการ (เครื่องจักรกล/ 

มาตรฐาน/เมล็ดพันธุ/พัฒนาระบบ

ฐานขอมูล/ประสานงานนโยบายของรัฐสู

การปฏิบัติในพื้นที)่

        1,504.22 กรมวิชาการเกษตร/ กรมสงเสริมการเกษตร/  กรม

สงเสริมสหกรณ/สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ/ สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร/ กรมการปกครอง/ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ ม.แมโจ /ม.ราชภัฏเลย /

ม.ราชภัฏสุรินทร

 1) ขาว 7 โครงการ (มาตรฐานของ

โรงส/ีโครงสรางพื้นฐานในธุรกิจขาว

ในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน/แปรรูปขาวพื้นบาน/

นวัตกรรมการแปรรูป)

      1,953.16 กรมการขาว/กรมสงเสริมสหกรณ/

กรมสงเสริมการเกษตร/กรมการคา

ภายใน/ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง

 2) ยางพารา 2 โครงการ (รายได 

กยท.) (เพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑ

ยาง/แปรรูปยางสูมาตรฐาน)

           8.24 การยางแหงประเทศไทย/กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม (อยูในแผนฯ 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาด

ยอม)

 3) มันสําปะหลัง 1 โครงการ(แปร

รูป)

           3.00 ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

 4) ไมผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ 

ลําไย) 2 โครงการ (ตรวจยาฆา

แมลง/พัฒนาสถานท่ีผลิต)

         29.55  กรมวิทยาศาสตรการแพทย/

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 

 5) หมอน-ไหม 2 โครงการ(แปรรูป

ผลิตภัณฑ/พฒันาลวดลาย)

           8.46  กรมหมอนไหม 

 6) สมุนไพร 5 โครงการ (เมือง

สมุนไพรปราจีนบุรี/แปรรูป/พัฒนา

มาตรฐาน/ตรวจคัดกรอง)

         73.32 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ/กรมวิทยาศาสตรการแพทย

7) ประมง 2 โครงการ(รับรอง

คุณภาพสินคาประมง)

     1,351.04 กรมประมง

 8) ปศุสัตว 1 โครงการ(การเฝา

ระวังสถานการณการด้ือยา)

           0.87 ม.เชียงใหม

 9) หอมแดงและพริก 1 โครงการ 

(แปรรูป)

           2.00 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

 10) ทุกสินคา 6  โครงการ (แปร

รูป/ออกแบบและพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ)

         50.61  ม.ราชภัฏสกลนคร/ม.ราชภัฏเลย/

ม.สงขลานครินทร/(กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม เสนอไวในแผนบูรณา

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม) 

3,480.25 ลานบาท 

(งบแผนดิน 3,472.01  รายได กยท. 8.24)

 1) ขาว 3 โครงการ (การผลิต

ขาวเฉพาะตลาด/จัดตลาดนัด

ขาวเปลือก )

         92.23 กรมการขาว/

 2) ยางพารา 3 โครงการ (เงิน

ได กยท. 37.80  ลานบาท) 

(สงเสริมการใชยาง/จัดต้ัง

ตลาดภูมิภาค)

         56.40 กรมพัฒนาที่ดิน/การยางแหง

ประเทศไทย

 3) ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1 

โครงการ (เพ่ิมชองทาง

การตลาด)

           7.15 กรมการคาภายใน

 4) มันสําปะหลัง 2 โครงการ 

(เพ่ิมชองทางการตลาด) 

         26.80 กรมการคาภายใน/กรมการคา

ตางประเทศ

 5) หมอน-ไหม 2 โครงการ 

(สงเสริมการตลาด/เชื่อมโยง

สินคาและผลิตภัณฑ)

         36.20 กรมหมอนไหม

 6) กาแฟ 1 โครงการ (พัฒนา

ศักยภาพตลาด)

           2.40  กรมการคาภายใน 

 7) ทุกสินคา 12 โครงการ 

(ผลักดันตลาด/เพ่ิมชองทาง

การตลาด/Farm Outlet/

ตลาดดิจิทัล/Mini อ.ต.ก./

จัดต้ังตลาดเกษตรกร/ตลาด

เกษตรออนไลน)

      1,127.99 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร

การคา /กรมการคาภายใน/  

องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร /กรม

สงเสริมการเกษตร/กรมสงเสริม

สหกรณ/สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ/ม.

อุบลราชธานี

1,349.17 ลานบาท 

(งบแผนดิน 1,311.38  รายได กยท. 37.79)

22,460.28 ลานบาท  (งบแผนดิน 15,852.06  รายได กยท. 6,608.22)

แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปงบประมาณ 2561   งบประมาณป 2561 จํานวน 31,867.00 ลานบาท (งบแผนดิน 25,258.78 ลานบาท  รายได กยท. 6,608.22 ลานบาท)



เปาหมาย

แผนบูรณาการ

ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

แนวทาง

การดําเนนิงาน

ตัวช้ีวัด

หนวยงาน

โครงการ

กิจกรรม

หนวยงาน

เจาภาพ

สํานักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร

งบประมาณ 4,629.16 ลานบาท 

เปาหมายที่ 2 ลดตนทนุการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขนัและการพัฒนาทีย่ั่งยืน

2.1รายไดทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เพ่ิมข้ึนรอยละ 5

2.1.1 พัฒนาเกษตรสมัยใหมสูไทยแลนด 4.0 โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(5) จํานวนสถาบันเกษตรกร มี

การจัดต้ังในรปูแบบประชารัฐ 

100 แหง

7) พัฒนาสถาบันเกษตรกร

รูปแบบประชารัฐ

1)แปลงใหญประชารัฐ  

2) ศูนยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรม 

พันธุพืช/ปศุสัตว/ประมง

3) ปรบัปรุงขอมูลในแผนที่ Agri - Map 

4) ปรบัเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไม

เหมาะสมตาม Agri – Map 

5) พัฒนาเกษตรกรใหเขมแข็งโดยใช

กลไก ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) และเครือขาย

6) พัฒนา Smart Farmer 8) ธนาคารสินคาเกษตร

(1) พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญไดรบัการสงเสริมและ

พัฒนาไมนอยกวา 1,500 แปลง

(2) ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรพื้นที่การเกษตรแบบแปลง

ใหญ ลดลงรอยละ 20 และ/หรือ ผลผลิตตอหนวย

สินคาเกษตร เพิ่มข้ึนรอยละ 20

(2) พื้นที่การผลิตไมเหมาะสมตาม Agri Map 

ไดรับการปรับเปลี่ยนไมนอยกวา 300,000 ไร
(3) จํานวน ศพก 882 แหง และ ศูนยเครือขาย

ระดับตําบล
(4) จํานวนเกษตรกรยกระดับเปน 

Smart Farmer เพิ่มข้ึนไมนอยกวา  

100,000 ราย

จํานวนธนาคารสินคา

เกษตร 150 แหง

  1) โครงการภายใต

แปลงใหญประชารัฐ  

14 โครงการ 

     3,906.90 กษ.(กรมสงเสริม

การเกษตร/กรมการขาว/

กรมประมง/กรมปศุสัตว/

กรมพัฒนาที่ดิน/กรม

วิชาการเกษตร/กรม

สงเสริมสหกรณ/สํานักงาน

การปฏิรปูที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม/กรมหมอน

ไหม/สาํนักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ/กรมตรวจบัญชี

สหกรณ/สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร/

สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ) ศธ. 

(ม.ราชภัฏสกลนคร)

 2) ศูนยวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี / นวัตกรรม 

พันธุพืช/ปศุสัตว/

ประมง  4 โครงการ

        722.26 กษ. (กรมประมง) ศธ. (ม.

เทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย/ม.เกษตรศาสตร) วท. 

(สํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (องคการ

มหาชน))

 3) โครงการ

ภายใตการ

ปรับปรุงขอมูลใน

แผนท่ี Agri -

Map  3 

โครงการ

      131.60 กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน/

สํานักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร)   วท. ( 

สํานักงานพฒันา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ )

 4)  โครงการ

ภายใต

ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิต

ในพ้ืนท่ีไม

เหมาะสมตาม 

Agri – Map 

   1,071.77 กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน/

กรมปศุสัตว/กรม

ประมง/กรมวิชาการ

เกษตร/กรมสงเสริม

การเกษตร/กรมสงเสริม

สหกรณ/กรมหมอน

ไหม/สาํนักงานการ

ปฏิรปูที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมกรมตรวจ

บญัชีสหกรณ)

 5)  โครงการ

ภายใตการพัฒนา

เกษตรกรให

เขมแข็งโดยใช

กลไก ศูนยเรยีนรู

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) และ

เครือขาย 16 

โครงการ

      902.18 กษ. (กรมสงเสริม

การเกษตร/กรมการขาว/

กรมตรวจบญัชีสหกรณ/

กรมประมง/กรมปศุสัตว/

กรมพัฒนาที่ดิน/กรม

วิชาการเกษตร/กรม

สงเสริมสหกรณ/สํานักงาน

การปฏิรปูที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม/กรมหมอน

ไหม/สาํนักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร/สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ )  ศธ.(ม.

กาฬสินธุ/ม.เทคโนโลยีสุร

นารี/สาํนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา/ม.ราชภัฏ

สุรินทร)

  

  6) โครงการ

ภายใตการ 

พัฒนา Smart 

Farmer  18 

F8i’dki 

   729.94 กษ. (กรมสงเสริม

การเกษตร/กรมการ

ขาว/กรมประมง/

กรมปศุสัตว/

สํานักงานการปฏิรปู

ที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม/กรม

หมอนไหม/กรม

สงเสริมสหกรณ)  รง. 

(กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน) 

พณ. (กรมการคา

ภายใน )  ศธ. ( ม.

สงขลานครินทร /ม.

เทคโนโลยีสุรนารี/

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา/ม.แมโจ/

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง/ม.

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ)

 7)โครงการ

ภายใตการ

พัฒนา

สถาบัน

เกษตรกร

รปูแบบ

ประชารัฐ  2 

โครงการ

     81.10 กษ.  ( กรม

สงเสริม

สหกรณ )

 8) โครงการ

ภายใต

ธนาคาร

สินคาเกษตร 

4 โครงการ

     71.79 กษ.(กรม

สงเสริม

สหกรณ /

กรมพัฒนา

ที่ดิน/กรม

ประมง/ 

สํานักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร) 

1,203.37 ลานบาท 902.18 ลานบาท 729.94 ลานบาท 81.10 ลานบาท 71.79 ลานบาท 

7,617.54 ลานบาท 



เปาหมาย

แผนบูรณาการ

ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

แนวทาง

การดําเนนิงาน

ตัวช้ีวัด

หนวยงาน

โครงการ

กิจกรรม

หนวยงาน

เจาภาพ

สํานักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร

งบประมาณ 560.29 ลานบาท 839.05 ลานบาท 171.41 ลานบาท 215.43  ลานบาท 3 ลานบาท 

เปาหมายท่ี 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1 พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม  เกษตรผสมผสาน  เกษตรธรรมชาติ   วนเกษตร)

(1) จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนไมนอยกวา 5 แสนไร

3.1พ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืน ไมนอยกวา 5 แสนไร

 1) การพัฒนา

เกษตรอินทรีย/

ยโสธรโมเดล /

พ้ืนที่ทั่วไป  24 

โครงการ

    560.29  กษ. (กรมวิชาการเกษตร/กรม

สงเสริมการเกษตร/กรมการ

ขาว/กรมประมง/กรมปศุสัตว/

กรมพัฒนาที่ดิน/สํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ/สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม/

กรมหมอนไหม/กรมสงเสริม

สหกรณสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร)  พณ. ( กรมการคา

ภายใน/กรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ) ศธ. ( ม.แมโจ 

/ม.เชียงใหมม.ราชภัฏรอยเอ็ด/

ม.ราชภัฏสกลนคร /ม.สวนดุสิต/

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร)ี

 2) เกษตร

ทฤษฎีใหม 

10 โครงการ

   839.05 กษ. (กรมการขาว/

กรมตรวจบัญชี

สหกรณ/กรมประมง/

กรมปศุสัตว/กรม

พัฒนาที่ดิน/กรม

วิชาการเกษตร/กรม

สงเสริมการเกษตร/

กรมสงเสริมสหกรณ/

กรมหมอนไหม/

สํานักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม/

สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร) ศธ. (ม.

ราชภัฏศรีสะเกษ)

 3) เกษตร

ผสมผสาน  7 

โครงการ 

     171.41 กษ. (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ/กรมปศุสัตว/กรม

สงเสริมสหกรณ/กรม

วิชาการเกษตร) ศธ.  ( ม.

อุบลราชธานี /ม.ราชภัฏ

สงขลา)

 4) วนเกษตร 1 

โครงการ

        215.43 กษ. (สํานักงานการ

ปฏิรปูที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม)

 5) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยืน  1 โครงการ

         3.00 นร. (สํานักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาการดศรษฐ

กิจและสังคม

แหงชาติ)

1,789.17 ลานบาท 
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