


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.1เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 

เป้าหมาย                            สินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ืน้ถ่ินมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 030101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 F0101  ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 F0102  ขีดความสามารถด้านการผลิต 
 F0103  การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย 
 F0104 แผนการผลิตสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
 F0105 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 

    พ้ืนถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ ์

V02 การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 F0201 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
               และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 F0202 การสร้างแบรนด/์สร้างเรื่องราว 
 F0203 มาตรฐานรับรองสินค้า  

         และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
 F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 F0205 การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
 F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

V03 การตลาด 
 

 F0301 การเข้าถึงข้อมูลสินค้า 
 F0302 การสร้างเครือข่ายและช่องทาง 

         การจ าหน่ายสินค้า 
 F0303 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร 

         จัดการด้านการตลาดเฉพาะ 
 F0304 การประชาสัมพันธ์ 
 F0305 การจัดแสดงงานสินค้า 
 F0306 การสร้างการรับรู้ 
 F0307 ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ 

  

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 

 F0401 ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์ 
 F0402 การวิจัยด้านเกษตรอัตลักษณ์ 
 F0403 การบริหารจัดการพ้ืนที่     

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

 F0404 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 
 F0405 การรวมกลุ่มเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ 



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

สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มข้ึน (GAP 
และเกษตรอนิทรยี)์ 
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V01 ปัจจัยการผลิต 

 F0101 การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
 F0102 การผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี

มีคุณภาพ/ เหมาะสม  
 F0103 การเพ่ิมผลิตภาพของ

แรงงาน  
 F0104 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

 F0501 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์  
 F0502 เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมือ  
 F0503 การบริหารจัดการน้ า 
 F0504 กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การผลิต V03 การสร้างมูลค่าเพิ่ม V04 การตลาด 

 F0201 แผนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 F0202 การรวมกลุ่มในการท า
เกษตรอินทรีย์ 

 F0203 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 F0204 การส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธี
ผสมผสาน 

 F0205 การเข้าสู่ระบบรับรอง
มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 
ท้ังในและต่างประเทศ  

 F0301 การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
 F0302 การแปรรูปตามมาตรฐาน 

         ท้ังในและต่างประเทศ  
 F0303 มาตรการส่งเสริมการ      
                ลงทุนของผู้ประกอบการ 
                แปรรูปด้านเกษตรอินทรีย์  
  

 F0401 การเพ่ิมช่องทางการตลาดและ
ธุรกิจท้ังในและต่างประเทศให้กับ
สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 

 F0402 การเจรจาการค้า /การเปิด
ตลาด/ความร่วมมือ/ ลดอุปสรรคทาง
การค้า  

 F0403 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรอินทรีย์ 

 F0404 การสร้างตราสินค้าและความ
เชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการเกษตร
อินทรีย์ 

 F0405 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความปลอดภัยของสินค้า 
  

 F0505 การจัดท าฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 
 F0506 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐาน 
 F0507 การส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาให้ความรู้ 
 F0508 การพัฒนาระบบสินเชื่อเพ่ือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



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

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยไดร้ับ
การยอมรับด้าน
คุณภาพความ
ปลอดภัยและคณุคา่
ทางโภชนาการสูงขึ้น 
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V01 ระบบรับรองมาตรฐาน 

 F0101 การก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร 

 F0102 การรับรองแหล่งผลิตตาม
มาตรฐานของเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

 F0103 ระบบการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานก ากับดูแล ควบคุม และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ  

 F0104 ต้นแบบการน ามาตรฐานสินค้า
เกษตรไปใช้ 
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคณุภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

 F0405 ศักยภาพด้านบุคลากร  
 F0406  ระบบงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการมาตรฐาน

ของสินค้าเกษตรและอาหาร 
 F0407 การรวมกลุ่มในการท าเกษตรอินทรีย์ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 ความเชื่อมั่น V03 การประชาสัมพันธ ์

 F0301 ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความปลอดภัยของสินค้า 

 F0302 การส่งเสริมการบริโภคสินค้า
ปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  

 F0201 ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 
 F0203 ส่งเสริมการพัฒนาและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 F0203 แฟลตฟอร์มฐานข้อมูลสินค้า
เกษตร/สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 F0401 เทคโนโลยีการผลิต/เคร่ืองมือ 
 F0402 การบังคับใช้กฎหมาย 
 F0403 การเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ 
 F0404 ฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย 

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



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

สินค้าเกษตรชีวภาพ 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
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V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 F0101 การส ารวจ/อนุรักษ์/รวบรวม
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ประมง  
จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น/ชุมชน 

 F0102 การส่งเสริมการผลิตและ 
ใช้สารชีวภัณฑ์ 

 F0103 การผลิตโดยใช้ผลพลอยได้และ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 F0104 การรวบรวมสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ ์
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 F0401 กฏหมายและระเบียบท่ีเอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ 
 F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ     
 F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ     

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ V03 การตลาด 

 F0201 กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ชีวภาพท่ีมประสิทธิภาพ 

 F0202 มาตรฐานระบบการผลิตและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพ 

 F0203 บรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากชีวภาพเพ่ือ
รักษาคุณภาพสินค้า 
และดึงดูดผู้บริโภค 

 F0204 ความหลากหลายผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 F0205 การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สินค้าพรี

เมียม 
 F0206 การสร้างแบรนดใ์ห้มีความน่าสนใจ 
 F0207 การพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
  

 F0301 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ
บริโภค สร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์  

 F0302 การเพ่ิมช่องทางและเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพท้ังในและ
ต่างประเทศ ในประเทศ 

 F0303 การส ารวจความต้องการสินค้า
เกษตรชีวภาพของตลาด  
  

 F0404 เทคโนโลยี/นวัตกรรม     
 F0405 ศักยภาพบุคลากร    
 F0406 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อ เพ่ือการผลิตและพัฒนาเกษตรชีวภาพ  

  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



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

วิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีการจัดตัง้ใน
ทุกต าบลเพิม่ขึ้น Va
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V01 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 

 F0101 การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ
ในท้องถ่ิน/ชุมชนท่ีสามารถน ามาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

 F0102 การรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตร
ชีวภาพในท้องถ่ิน/ชุมชน  

 F0103 การประเมินความต้องการของ
ตลาด 

 F0104 การรวมกลุ่มเกษตรกร 
 F0105 แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตร

ชีวภาพในท้องถิ่น 
 F0106 การให้ความรู้และค าแนะน าในด้าน

การจัดตั้งวิสาหกิจ  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

 F0404 ศักยภาพบุคลากร    
 F0405 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการจัดตั้งและ

การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
   

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การจัดตั้ง/บริหารจัดการวิสาหกิจ  
(เชิงพาณิชย์) 

V03 การพัฒนาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

 F0201 แผนการด าเนินงาน/แผนการตลาด 
ท่ีมีประสิทธฺภาพ 

 F0202 ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด 

 F0203 แหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินการ 
ส าหรับการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 F0204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  

 F0205 กระบวนการเรียนรู้ การผลิต แปรรูป
สินค้าเกษตรชีวภาพ 

 F0206 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
  

 F0301 การติดตามประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 F0302 การจัดระดับชั้นคุณภาพของวิสาหกิจ 
 F0303 ความต้องการสินค้าเกษตรชีวภาพ

ของตลาด  
 F0304 การซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ 
 F0305 การยกระดับวิสาหกิจเพ่ือการส่งออก 
 F0306 เครือข่ายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

และการท่องเท่ียวเกษตร/การจัดการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ  
  

 F0401 กฎหมายและระเบียบเอ้ือต่อการพัฒนาวิสาหกิจฐานขีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 F0402 ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ    
 F0403 การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ    

   

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



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

สินค้าเกษตรแปรรปู
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 
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V01 การรวมกลุ่ม 

 F0101 การรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพ 
ของกลุ่มให้มีความพร้อม
เพ่ือการแปรรูป 

 F0102 การท าเกษตร
พันธะสัญญา 
  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 F0505 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการแปรรูปและการตลาด 
 F0506 การเข้าถึงแหล่งทุน 
 F0507 กฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรแปรรูป 

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 วัตถุดิบ V03 การแปรรูป/สร้างมูลค่า V04 การตลาด 

 F0201 วัตถุดิบท่ีได้
มาตรฐาน 

 F0202 ความพอเพียง
ของวัตถุดิบทดแทน
การน าเข้า 
  

 F0301 ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัด
บรรจุ และบรรจุภัณฑ์ 

 F0302 การบริหารสินค้าโครงคลัง 
 F0303 เทคโนโลยีการแปรรูปเช่น  

โรงเรือนเปรรูป 
 F0304 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการแปรรูป 
 F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือ 

แปรรูป แทนแรงงานคน/ทุ่นแรงคน 
 F0306 ความหลากหลายของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์  
 F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์ 
 F0308 การสร้างตราสินค้า และ สร้างเรื่องราว 
 F0309 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

  

 F0401 การสร้างเครือข่าย
ตลาดแปรรูป/จับคู่ธุรกิจ 

 F0402 ช่องทางจ าหน่าย  
และขยายตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 F0403 บริการหลังการขาย 
 F0404 การประชาสัมพันธ์ 

  

 F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 F0502 องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป  
 F0503 การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป 
 F0504 โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่ง 

  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย                           สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมลูค่าเพ่ิมข้ึน  030501 

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น  Va

lu
e 

Ch
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V01 การวิจัยและ
เทคโนโลยี 

 F0101 การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
ด้านกระบวนการผลิต 
พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง  
ปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรกลการเกษตร
อัจฉริยะ  

 F0102 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตร 
อัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยีการเกษตร
ดิจิทัล 
  

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

 F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 
  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การจัดท าแปลงสาธิต
ต้นแบบ 

V03 การส่งเสริม/ขยายผล 
เกษตรอัจฉริยะ 

V04 ประสิทธิภาพการผลิต V05 การตลาด 

 F0201 แปลง/
โรงเรือนสาธิต 
ต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ 

 F0202 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการท า
เกษตรอัจฉริยะ 
  

 F0301 แผนการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0302 เกษตรแปลง
ใหญ่อัจฉริยะ และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 F0303 เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  
ให้เป็น Smart 
Farmer/Young 
Smart Farmer 
/ Start Up 
  

 F0401 เทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตและ
เก็บเกี่ยว  

 F0402 การให้บริการด้าน
การเกษตรอัจฉริยะ  

 F0403 ระบบโลจิสติกส์/
คลังสินค้าอัจฉริยะ 

 F0404 แหล่งเงินทุนเพ่ือ
ขยายผลการใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

 F0405 ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ให้มีคุณภาพ 
  

 F0501 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดการ
ตลาดอัจฉริยะ จัดสร้าง
แฟลตฟอร์มตลาด Online 
Offline  

 F0502 การเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 F0503 การประชาสัมพันธ์  
      จัดการแสดงสินค้าเกษตร   
      และสร้างค่านิยมการบริโภค 
      สินค้าเกษตรในประเทศ 
  

 F0602 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร 
  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



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

ผลผลิตตอ่หนว่ยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม/่อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น Va
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V01 ปัจจัยการผลิต 

 F0101 พันธ์ุพืชและพันธ์สัตว์เพ่ือการเกษตรที่มี
คุณภาพ 

 F0102 ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม  

 F0103 การเข้าถึงเทคโนโลยี 
 F0104 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  

V02 การพัฒนากระบวนการผลิต 

 F0201 เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี 
 F0202 การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ  

 F0203 ระบบโลจิสติกส์/คลังสินค้าอัจฉริยะ  
 F0204 ผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

  

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

 F0301 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 F0302 มาตรฐานการผลิต 

 F0303 วิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธ์ุพืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร 
 F0304 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร 

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย                            ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 030601 

ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรตอ่หนว่ย
มีการปรับตวัเพิม่ขึ้น 
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V01 ปัจจัยการผลิต 

 F0101 ความต้องการ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 

 F0102 ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเกษตร  

 F0103 การเฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าเกษตร 

 F0104 ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 F0401 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
 F0402 การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  
 F0403 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร V03 การตลาด 

 F0201 การลดต้นทุนการผลิต 
 F0202 การเพ่ิมปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
 F0203 ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 F0204 การบริหารจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บ

เกี่ยว 
 F0205 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 F0206 แปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
 F0207 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ให้

สอดคล้องกับระบบแผนท่ีการเกษตร  
 F0208 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุม่ 

เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง และเกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้) 
  

 F0301ช่องทาง 
ด้านการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 F0302 ตลาดรองรับ
สินค้าเกษตรหลาย
ระดับ  
  

 F0404 ระบบโลจิสติกส์  
 F0405 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  
 F0406 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  

  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (03)การเกษตร 
แผนแม่บทย่อย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย                        สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                    มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

030602 

สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ 
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพิม่ขึ้น 
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V01 สถาบันเกษตรกร  
(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ

กลุ่มเป้าหมาย) 

 F0101 การรวมกลุ่มของสถาบัน
เกษตรกร  

 F0102 ระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
สถาบันเกษตรกร  

 F0103 แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสถาบันเกษตรกร(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มคีวามเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 F0401 กฎหมายและระเบียบท่ีส่งเสรืมสถาบันเกษตรกร 
 F0402 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 
  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การเพิ่มขีดความสามารถแลยกระดับสถาบัน
เกษตรกร 

V03 การตลาด 

 F0201 องค์ความรู้ให้สถาบันเกษตรกร  
และพัฒนาบุคลากร 

 F0202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
 F0203 โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ  

และระบบธรรมาภิบาล 
 F0204 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม 
 F0205 การส่งเสริมอาชีพ 
 F0206 คุณภาพมาตรฐานของสินค้า 

  

 F0301 ตลาดกลาง ศูนย์กระจาย 
และศูนย์จ าหน่ายสินค้าทาง 
การเกษตร 

 F0302 ตลาดเฉพาะและตลาด
เฉพาะฤดู 

 F0303 การตลาดสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 
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