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ประเด็นการเกษตรของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวม)

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
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ร้อยละ1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

ประกอบด้วย 5 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 7 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของเป้าหมาย

ประกอบด้วย 8 โครงการ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 23.38 ของเป้าหมาย

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

ประกอบด้วย 3 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการของโครงการ
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ผลการเบิกจ่าย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบท่ีได้รับ เบิกจ่าย

3,445.8723 ลบ. 

680.5951 ลบ.

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ที่มา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างด าเนินงานบาง
โครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ท าให้ผลการปฏิบัติงานล่าช้า โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมตัว 
อาทิ การอบรม ควรหาแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการฝึกอบรม เช่น การ
จัดท าคลิปวิดีโอการเรียนการสอนหรือการอบรมแบบแบ่งกลุ่มย่อย เป็นต้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(ร้อยละ 19.75)



ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 18.13

สินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งบประมาณ 52.2640 ลบ. เบิกจ่าย 4.4186 ลบ. ร้อยละ 8.45

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นเช่น ทุเรียน มะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ขนุน ลิ้นจี่ 185 ราย 
(11.94 %)
2. จัดหาอาหารส าหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และสารเสริมอาหาร 3 ครั้ง (66.67 %) และศึกษาการเลี้ยงการอนุบาลลูก
ปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดินและการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อคอนกรีต อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล
3. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ โดยด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 44 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมไก่ต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านหม่อนไหม 360 ราย (14.94 %) และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน 56,579 เมตร (28.29 %)
5. ส่งเสริมการจ าหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหม่อนไหม 1,552,650 บาท (62.11 %)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

การติดตามโครงการภายใตแ้ผนแม่บทย่อยเกษตรอตัลักษณพ์ืน้ถิ่นปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
ท่ีมา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย



ร้อยละ 9.69 

ผลการด าเนินงาน

1,258.48 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 519.70 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.30

1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มข้ึน
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดตี่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกีย่วข้องตลอดห่วงโซท่ี่มีคณุภาพและความปลอดภยั

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ 

4. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
- ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่
เกษตรกร 425 ราย (6.69%) 
- สนับสนุนการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน 
450 ไร่ (3.54%)

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่นยืน

2.1 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
- พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์ 708 ราย (9.76%)
- ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชไร่ 246 แปลง
(11.60%) 2,297.83 ไร่ (ผ่านการรับรอง 
232 แปลง 1,889.72 ไร่) ตรวจโรงงานแปร
รูป/คัดบรรจุ 2 โรงงาน (4%) (ผ่านการรับรอง 
2 โรงงาน)

2.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 108 ราย 
(0.29% )
- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง 2,221 ราย (25.53%)
- ส่งเสริมด้านหม่อนไหม 23 ราย (11.50%)
- อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
1,405 ราย (27.02%)

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ด้านข้าว : อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจประเมินระบบการผลิต
- ด้านพืช :  ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น 167 ราย (1.11%) อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
GAP และศึกษาดูงาน 1,970 ราย (12.71%)
- ด้านปศุสัตว์  : ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจ าหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดแล้ว 31,104 แห่ง 
(65.33%)
- ด้านประมง  : ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์มแล้ว 
3,028 แห่ง (18.28%) 

หน่วยงาน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
- อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณฯ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ
ตัวชี้วัดที่กรมก าหนดเพ่ือเตรียมขออนุมัตแิผน และจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.3 โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

- อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณฯ 

ผลการ
ด าเนินงาน



(ปี 2561 - 2565) 

38.6516 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 3.6948 ล้านบาท (ร้อยละ 9.56)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 7.12 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตร
ชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อ
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

เป้าหมาย
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมลูคา่เพิ่มขึ้น (ขยายตัวร้อยละ 3) 

งบประมาณ  

- พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการ
การผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิต
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP จ านวน 150 ราย (13.51 %)

- จัดท าเอกสารวิชาการ องค์ความรู้/เทคโนโลยีส าหรับการเพิ่มมูลค่า
พืชสมุนไพร 

- การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
- กระจายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ
- จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ 

จ านวน 80 ราย (12.50 %)
- ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ 

จ านวน 40 ราย (6.67 %)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมประมง และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ  
- การสนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพรให้เกษตรกรไม่เพียงพอ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    
2019 (COVID – 19) ท าให้มีการปรับแผนการฝึกอบรมและ
ต้องเร่งรัดด าเนินการในการอบรมให้เกษตรกร

2. การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมนุไพรให้ได้มาตรฐาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ

1. ส่งเสริมการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสมนุไพร

3. ส่งเสริมการแปรรูปสมนุไพรด้วยโรงอบพลงังานแสงอาทิตย์
ต้นทุนต่ าในเขตปฏิรูปทีด่ิน

- จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด 
จ านวน 7 จังหวัด (21.88 %)

5. ผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี 
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์หลัก และพ่อแม่พันธุ์ขยาย

- 7 ชนิดพันธุ์ (53.85 %)
- 12,500 ตัว (9.48 %)

6. ศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการน าผลพลอยได้และวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนือ่งและพลังงานทางเลือก

- จัดท าเค้าโครงงานวิจัย/เสนอเค้าโครงงานวิจัยเสร็จแล้ว
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 ครั้ง (50 %)



วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ
สร้างมูลค่าเ พ่ิมให้ กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการ
สนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ 
และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

- งบประมาณที่ได้รับ 13.7200 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 0.1659 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.21 ของงบประมาณที่ได้รับ  

งบประมาณ
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 (ปี 2561 - 2565) 

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
1. โครงการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร : กรมส่งเสริมสหกรณ์             
- อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ
• อบรมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่า

รวมถึงการพัฒนา/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ เป้าหมาย 79 หน่วยงาน 150 ราย
• อบรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูป เป้าหมาย 80 แห่ง 
40 จังหวัด 2,000 ราย

• แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมการตลาด เป้าหมาย 80 แห่ง 
40 จังหวัด

• ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี /
นวัตกรรมการแปรรูปฯ  เป้าหมาย 80 แห่ง 40 จังหวัด 2,000 ราย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมตรวจบัญชีสกรณ์
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
• ฝึ ก อ บ ร ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณ์ 

ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ เป้าหมาย 80 แห่ง 

• ก ากับแนะน า เป้าหมาย 80 แห่ง
• ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 80 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  : กรมการข้าว

- อยู่ระหว่างด าเนินการ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ 
• ให้ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

ข้าว/GMP โรงสีข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร/ 
ผู้ประกอบการ/โรงสี สหกรณ์/วิสาหกิจ
ชุมชน เป้าหมาย 4 กลุ่ม

• เผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์แปรรูป
เป้าหมาย 1 ครั้ง

ผลการด าเนินงานภาพรวม: อยู่ระหว่างปรับปรุง
รายละเอียดแผนงาน เพ่ือเตรียมขออนุมัติ และจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน



แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

งบประมาณ 49.3825 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3.2469 ล้านบาท (ร้อยละ 6.57)

งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาต้นแบบ

เกษตรอัจฉริยะ 
(กสก.)

1) ผลการด าเนินงาน 
- ต้นแบบระบบติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือ
การเฝ้าระวังและพยากรณ์
การระบาดศัตรูพืชและ
การใช้ปุ๋ยแบบแม่นย า
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ครบตามเป้าหมาย (25แปลง)
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
0.1913 ล้านบาท       
(ร้อยละ 3.85)

2.โครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกรทางการเกษตร 

(กสก.)
1) ผลการด าเนินงาน
- อบรมช่างเกษตรท้องถิ่น
หลักสูตรพ้ืนฐานแล้ว 575 ราย
คิดเป็นร้อยละ 15.33
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.2931 ล้านบาท       
(ร้อยละ 22.32)

3.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

(วก.) 
1) ผลการด าเนินงาน
- จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ อยู่ระหว่างวางแผน 
การด าเนินงานและจัดเตรียม
ความพร้อมของแปลงต้นแบบ
เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
0.2600 ล้านบาท       
(ร้อยละ 4.43)

4.โครงการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง

ในการผลิตพืช       
(กข.)

1) ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างจัดท าแปลงเรียนรู้ 
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
0.2885 ล้านบาท 
(ร้อยละ 11.00)

5.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ด้านปศุสัตว์ (Motor PooL) 

(ปศ.)
1) ผลการด าเนินงาน
- ให้บริการเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร ในด้านการจัดการ
แปลงพืชสัตว์และส ารอง
เสบียงสัตว์ 415 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 6.48
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

6.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข้าวอัจฉริยะ

(กข.)
1) ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างการพัฒนา
แพลตฟอร์มและจัดท าข้อมูล
สถานการณ์การผลิตขา้ว 
จากภาคสนามในส่วนภูมิภาค
บ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย
ส่วนกลาง และอยู่ระหว่าง
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.0534 ล้านบาท        
(ร้อยละ 15.45)

7.โครงการสร้างเครือข่าย
บริการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรร่วมกันของชุมชน 

(กสก.)
1) ผลการด าเนินงาน
- อยู่ระหว่างการจัดอบรม   
และวางแผนการด าเนินงาน
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
0.0569 ล้านบาท       
(ร้อยละ 3.25)

8.โครงการศึกษาการพัฒนา
นวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร 

(สศก.)
1. ผลการด าเนินงาน
1) การศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนา
การเกษตร ด าเนินการจัดท าเค้าโครงการวิจัย
2) การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด าเนินการจัดท าเค้าโครงการ
ศึกษาวิจัย และเสนอเค้าโครงการวิจัย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2) เบิกจ่ายงบประมาณ 
0.1037 ล้านบาท (ร้อยละ 5.92)

ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยด้ีานเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 23.38



เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาค
เกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบ
นิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
1) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 10 (ปี 2561-2565)
2) สินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม(ปี 2561 – 2565) 

งบประมาณ 2,033.3742  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 149.3689  ล้านบาท ร้อยละ 7.37

ผลการด าเนินงาน เฉลี่ยร้อยละ 12.01

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

2. โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

- ด าเนินการคัดเลือก และประเมินคุณสมบัติ
ของเกษตรกรแล้ว ตามเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ โดย สศก. จัดท า
แนวทางการจัดท าเขตส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญแล้วร้อยละ 52.61 ของ
เป้าหมาย

- อยู่ระหว่างจัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล
แปลงใหญ่ การจัดท าแปลงเรียนรู้ฯ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการถ่ายทอด
ความรู้  การผลิตตามมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
13.71 ของเป้าหมาย

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ใน 9 ชนิด
สินค้า เหลือด าเนินการอีก 4 ชนิดสินค้า ได้แก่ 
พืชเค้ียวมัน กาแฟ พืชผักแบบครบวงจร และ
สินค้าจากและปาล์มสาคู

4. โครงการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  ภาคเกษตร

- ด าเนินการผลิตและขยายพันธุ์ดี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร แล้ว   
ร้อยละ 4.41 ของเป้าหมาย 1,200,000 ตัน

6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ผลิตพันธุ์
พืชและปัจจัยการผลิตที่ด าเนินการผลิต 99 ชนิด ผลิตสัตว์พันธุ์ดีที่
ผลิตได้จากการผสมเทียม และสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์แล้ว
เฉลี่ยร้อยละ 16.21 ของเป้าหมาย

7. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ
- ยังไม่มีผลการเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยอบรม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปุ๋ย ปัจจัยการผลิตในข้าวหอมมะลิเขต ทุ่งกุลา
ร้องไห้ เป้าหมาย 7,673 ไร่ การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง และลุ่มน้ าสาละวิน เป้าหมาย 850 ไร่    การพัฒนาลุ่ม
น้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน 1,300 ไร่ พัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 1,295 ไร่ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณ
ขอบพรุโต๊ะแดง 1,350 ไร่ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ 3,800 ไร่ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช 2,500 ไร่

ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

5. โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าว

- อยู่ระหว่างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ คัด 
พันธุ์หลัก เป้าหมาย 3,030 ตัน
พั น ธุ์ ข ย า ย แ ล ะ พั น ธุ์ จ า ห น่ า ย 
เป้าหมาย 95,000 ตัน


