






	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น�าหลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มรายได้	และลดหนี้สินครัวเรือน	ให้ความส�าคัญ 
ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร	 สร้างสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ	 สนับสนุนและส่งเสริม 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดจนน�าหลักคิด	 หลักการ	 มาด�าเนินการ	 ต่อ	 :	 เติม	 :	 แต่ง	 โครงการตาม 
นโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลเพื่อพัฒนาเกษตรกรและ 
ภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ	มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	แก่เกษตรกร	และประเทศชาติอย่างสูงสุด
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การปรับแนวคิดเปลี่ยนวิธีการท�างาน 
ของกระทรวงเกษตรให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุนของโลกในปัจจุบันและอนาคต	 เพื่อให ้
ภาคเกษตรของประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร	ที่มีคุณภาพ	มีความมั่นคง	สร้างรายได้	สร้างคุณภาพชีวิต	 
และสุขภาวะที่ดีให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม
	 ดังนั้น	 ผลงานในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นผลงานของพวกเราทุกคน	 ทั้งผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที	่ 
ที่ทุ ่มเทตั้งใจช่วยเหลือ	 พัฒนาการเกษตรของประเทศและดูแลเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	 ผมขอเป็นก�าลังใจ 
ในการท�างานแก่ทุกท่าน	 เพื่อผลักดันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นที่พึ่งของเกษตรกรและมีความรุ่งเรือง 
เคียงคู่กับการเกษตรของประเทศตลอดไป

(นายกฤษฎา บุญราช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร



	 ช่วงเวลาที่ผ่านมา	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป	 เพื่อพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกร	 และฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมให้รุดหน้า	 โดยเน้นทั้ง 
การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง 
ให้เกษตรกรรายย่อย	 และการผลิตตามแนวเกษตรสายหลักเพื่อเป้าหมายการส่งออก	อันเป็นการสร้างศักยภาพ 
แก่สนิค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้เร่งด�าเนนิการตามแนวทางยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 เพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค	 
ตลอดจนการผลักดันนโยบายส�าคัญๆ	 เพื่อเป็นการสร้างโอกาส	สร้างงาน	สร้างรายได	้ ให้กับเกษตรกรของประเทศ	 
ซึ่งการด�าเนินการตามนโยบายเหล่านั้นจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้	 จ�าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วม	 
และการประสานงานอย่างเป็นระบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	 ร่วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิด 
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	 ในโอกาสนี้	 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านด้วยความจริงใจ	 พร้อมกับขอให้ทุกท่านจงภูมิใจ 
และตระหนักในความส�าคัญของภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 อันเป็นก�าลังส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

(นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร



	 รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาด้านการเกษตร	 โดยมุ่งเน้นให้มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ตวัเกษตรกร	บนพืน้ฐานของปัจจยัส�าคัญ	คอื	การใช้ชมุชนเป็นศนูย์กลางการใช้องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยนี�าการผลติ	 
และการเชื่อมโยงทางการตลาด	 รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรด้วยการลดต้นทุน	 
เพ่ิมผลผลติ	และพฒันาคณุภาพผลผลติให้ตรงกบัความต้องการของตลาด	ส่งเสรมิให้เกษตรกรมคีวามรูค้วามสามารถ 
ในการผลิต	 การเข้าถึงตลาด	 และก�าหนดราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาด	 พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มี 
ความเข้มแข็งเพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรอง	 การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงต่อการผลิต 
ทางการเกษตร	 เช่น	 การจัดให้มีระบบชลประทานที่เหมาะสม	 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้น	 การจัดให้มีทุนหรือสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
ให้แก่เกษตรกร	 เป็นต้น	 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภารกิจและเป็นอ�านาจหน้าที่ของ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่จะต้อง 
ด�าเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้	มีความสามารถในการแข่งขัน	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
และสามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	 และอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มความเชื่อมั่น 
ศรัทธาของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรไทยให้สูงขึ้น
	 ในโอกาสนี	้ผมขออวยพรให้การด�าเนินงานบรรลผุลส�าเร็จตามเป้าหมาย	และขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรัย	 
อ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	โดยทั่วกัน

(นายลักษณ์ วจนานวัช)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร



	 ในยามทีเ่ศรษฐกจิโลกตกต�า่	สนิค้าเกษตรของไทยยงัคงเป็นสนิค้าส่งออกอนัดับต้นๆ	ทีน่�ารายได้เข้าสูป่ระเทศ	 
ภาคการเกษตรจึงยังมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งออกนอกเหนือจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ	 
รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร	 ซึ่งเป็นหลักส�าคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการผลิต 
เพือ่การส่งออก	ดงันัน้	เราควรพฒันาคณุภาพของสนิค้าเกษตร	เทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตร	ตลอดจนเทคโนโลย ี
ชวีภาพ	เพ่ือน�ามาปรบัใช้และพฒันาภาคการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าทดัเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ	สามารถแข่งขนั 
ในตลาดโลก	รวมทั้ง	เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น	สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร
	 ผมมีความคาดหวังว่าข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จะตระหนักถึง 
ภารกิจอันส�าคัญ	และพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการเพื่อให้เกิดความส�าเร็จลุล่วงตามภารกิจต่อไป

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาร





	 ตลอดระยะเวลา	4	ปี	ภายใต้การบรหิารงานของรฐับาล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ด�าเนินการเพ่ือวางรากฐานการผลติในระยะยาว	โดยขบัเคลือ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระยะ	 20	 ป	ี (2560-2579)	 น�าไปสู่วิสัยทัศน	์ 
เกษตรกรมั่นคง	 ภาคการเกษตรมั่งคั่ง	 ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน	 และก�าหนดเป็นแผนพัฒนา 
การเกษตร	 5	 ปีรวมทั้งได้สนองนโยบายรัฐบาลที่มุ ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตรด้วย 
หลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต	 ลดต้นทุนการผลิต	 เพ่ิมรายได้	 และลดหนี้สินครัวเรือน	 ให้ความส�าคัญ 
ในการวางแผนการผลิตให้เกิดความสมดุล	 ตรงตามความต้องการของตลาด	 การรวมกลุ่ม 
เป็นสถาบันเกษตรกร	 สร้างสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ	 สนับสนุน 
และส่งเสรมิการแปรรปูผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่า	ตลอดจนน�าหลกัคิด	หลกัการ	มาด�าเนินการ	 
ต่อ	 :	 เติม	 :	 แต่ง	 โครงการตามนโยบายส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลเพื่อพัฒนาเกษตรกรและภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ	 
มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 แก่เกษตรกรและประเทศชาติอย่างสูงสุด	 ซึ่งแม้ 
การด�าเนินงานจะต้องเผชิญปัญหา	 หรืออุปสรรคมากมายเพียงใด	 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์จะยังคงพยายามเร่งด�าเนินการแก้ไข	 และพัฒนาด้านการเกษตรให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
	 หวังเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานผลการปฏบัิตงิานดังกล่าว	จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
และผู้สนใจท่ัวไป	 และขอขอบคุณส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจในสังกัดที่สนับสนุนข้อมูล 
ผลการด�าเนินงานมา	ณ	โอกาสนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กันยายน	2561

ค�ำน�ำ
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ผลการด�าเนินงานรอบ 4 ปี
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



	 จากปัญหาภาคการเกษตรที่มีมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน	 
และยงัไม่สามารถแก้ไขได้อย่างครบถ้วนในหลายๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น 
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	ประสิทธิภาพการผลิตต�่า	ส่งผลให้เกษตรกร 
มรีายได้ทีไ่ม่แน่นอน	เกดิปัญหาหนีส้นิครวัเรอืนสะสม	รฐับาลเห็นถงึ 
ความส�าคัญของปัญหาเหล่านี้	 จึงมีเจตจ�านงที่จะช่วยเหลือให ้
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง	สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง	 
มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง	 จ�าต้องมี 
การปฏิรูประบบ	 ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานในรูปแบบใหม่	 
ที่มุ ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืน	 ให้ประเทศ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ 
พัฒนาแล้ว	คนไทยมีความสุข	สังคมมั่นคง	เสมอภาคและเป็นธรรม	 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้ก�าหนดนโยบายทิศทาง 
การขับเคลื่อนภาคเกษตรและมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
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การขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตร
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1. กำรขับเคลื่อนปฏิรูปภำคกำรเกษตร

	 เพือ่วางรากฐานการผลติในระยะยาว	โดยขบัเคลือ่นตามยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาเกษตรและสหกรณ	์ระยะ	20	ป	ี(2560-2579)	น�าไปสู่วิสัยทัศน ์
เกษตรกรมั่นคง	 ภาคการเกษตรมั่งคั่ง	 ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน	 และก�าหนด 
เป็นแผนพัฒนาการเกษตร	5	ปี	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองนโยบาย 
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร	 ด้วยหลักการตลาดน�าการผลิตควบคู ่
กบัการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย	ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ลดต้นทนุ 
การผลิต	 เพิ่มรายได้และลดหนี้สินครัวเรือน	 ให้ความส�าคัญในการรวมกลุ่ม 
เป็นสถาบันเกษตรกร	 สร้างสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ	 
สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค ่า	 รวมทั้ง 
สร้างความเชื่อม่ันด้วยตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารได้คุณภาพปลอดภัย	 
โดยด�าเนนิโครงการตามนโยบายส�าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	คือ

 1.1 ใช้กำรตลำดน�ำกำรผลิตหลัก “ตลำดน�ำกำรผลิต”  
เป็นแนวคิดด้านการบริหารจดัการสนิค้าเกษตรแบบใหม่ในการวางแผนการผลติ 
ให้อุปสงค์และอุปทานเกิดความสมดุลกัน	 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ได้ก�าหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง	 สนับสนุนให ้
เกษตรกรด�าเนินการใน	5	รูปแบบ	คือ	การเชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ	การเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชน	การเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบสหกรณ์	 
การเชื่อมโยงผ่านผู้น�าเกษตรกร	และการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ค้า
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	 ในช่วงที่ผ่านมา	 พบว่า	 สามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์	 536	 แห่ง	 
ภาคเอกชน	 127	 แห่ง	 จ�าหน่ายผลผลิต	 ได้ทั้งสิ้น	 1.81	 ล้านตัน	 มูลค่า	 
40,172.71	 ล้านบาท	 ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	 (Cooperative	 
Distribution	Center	:	CDC)	จ�าหน่ายปัจจยัการผลติ	ผลติผลทางการเกษตร	 
และสินค ้าอุปโภค	 บริ โภคแก ่สมาชิกและประชาชนทั่วไป	 มูลค ่า	 
7,009	 ล้านบาท	 ส่งเสริมการค้าผลผลิตทางการเกษตรกับภาคเอกชน 
และหน่วยงานต่างๆ	เช่น	สหกรณ์	140	แห่ง	จ�าหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า 
โมเดิร์นเทรด	รวม	30	แห่ง	มูลค่า	2,085.87	ล้านบาท	และสหกรณ์	55	แห่ง	 
ส่งออกผลผลิตการเกษตรไปยังต่างประเทศ	รวมกว่า	28	ประเทศ	มีผลผลิต 
จ�าหน่ายรวม	 32,851.26	 ตัน	 มูลค่า	 952.25	 ล้านบาท	 ท�าความร่วมมือ 
ทางการค้า	 (MOU)	 โดยสหกรณ์	 170	 แห่ง	 จับคู่ค้ากับผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ	 127	 แห่ง	 ซื้อขายผลผลิตการเกษตร	 
954,098.93	ตัน	มลูค่า	19,815.81	ล้านบาท	สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรสามารถ 
เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์	104	แห่ง	มูลค่า	55,701.47	ล้านบาท
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 1.2 กำรส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อย 
รวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกันทั้งด้านการผลิต	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการตลาด	ลดต้นทนุการผลติสินค้าเกษตรด้วยการประหยดัจากการขยาย 
ขนาดการผลิต	(Economy	of	Scale)	ท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง	 
สามารถน�าเทคโนโลยีด้านจักรกลการเกษตรมาใช้อย่างคุ้มค่า	 สร้างอ�านาจ 
การต่อรองของเกษตรกร	 ซึ่งจากการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มา 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป	ี2559	ท�าให้มีพื้นที่แปลงใหญ่ทั้งประเทศ	5.17	ล้านไร่	 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 317,453	 ราย	 ผลิตสินค้า	 74	 ชนิด	 ส่งผลให ้
เกษตรกรมีรายได ้เ พ่ิมข้ึน	 5,110.88	 ล ้านบาท	 จากการลดต้นทุน	 
3,007.83	ล้านบาท	และเพิ่มผลผลิต	2,103.05	ล้านบาท	

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนแปลง 594 2,315 4,007

พื้นที	่(ล้านไร่) 1.38 3.15 5.17

เกษตรกร	(ราย) 92,338 231,853 317,453

สินค้า	(ชนิดสินค้า) 33 74 74

แต่ละปีเป็นยอดสะสม

 1.3 กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้น 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน	 เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 
ในพ้ืนท่ีโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้	 เป้าหมายอ�าเภอละ	 1	 ศูนย์	 ทั่วประเทศ	 รวม	 882	 ศูนย์	 
และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้มีการเชื่อมโยงการผลิต 
สินค้าเกษตร	 ปัจจัยการผลิตและการตลาด	 ขณะนี้มีศูนย์เครือข่ายแล้ว	 11,064	 แห่ง	 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ประมาณ	 1	 ล้านราย	 ร้อยละ	 89.56	 น�าไปปฏิบัติแล้วเห็นผลโดยสามารถลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย	 
722.26	บาท/ไร่/ป	ีลดสารเคมีเฉลี่ย	323.75	บาท/ไร่/ป	ีลดการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย	13.24	บาท/ไร่/ปี	สามารถเพิ่ม 
ผลผลิต	เช่น	ข้าวจากเดิม	483.89	กก./ไร่	เป็น	636.11	กก./ไร่	
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 1.4 กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนท่ีเกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก  
(Agri–Map) เพื่อจัดท�าแผนที่ส�าหรับบริหารจัดการเกษตรไทย	 โดยข้อมูลท่ีน�าเข้าประกอบด้วย	 ข้อมูล 
ด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย	์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	(Adaptive	Data)	การวิเคราะห์จ�าเป็น 
ต้องค�านงึถงึสมดลุของทรพัยากรการผลิต	(ดนิ	น�า้	พชื)	ผลผลติ	อปุสงค์และอปุทาน	รวมทัง้ปัจจยัการผลติ	จงึจะท�าให้ 
สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได	้ 
โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชไปตามสถานการณ์นั้นๆ	 (Diversified	 Crop)	 ขณะนี้ 
มกีารปรบัเปลีย่นการใช้พืน้ทีใ่ห้เหมาะสมแล้ว	440,000	ไร่	เป็นกจิกรรมอืน่ทีม่คีวามหลากหลายและเป็นทางเลอืกใหม่	 
เช่น	ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน	อ้อยโรงงาน	ข้าวโพด	เลี้ยงปลาน�้าจืด	แปลงหญ้า 
อาหารสัตว์/โคเนื้อ	ท�าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	1,000-2,000	บาท/ไร่	

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยน	(ไร่)	 - 32,618 157,701 258,456*

*	หมายเหตุ	:	ข้อมูลผลการด�าเนินงานถึงเดือนกรกฎาคม	2561

 1.5 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้ 
เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต	 การแปรรูปและการตลาดในการ 
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	 และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	 
โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ได้ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่	และเกษตรกรปราดเปรือ่ง 
สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมืออาชีพ	 เสริมสร้างความม่ันคง 
และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 1.01	 ล้านราย	 
ให้สามารถพึง่พาตนเองได้	มกีารวางแผนการผลติทีม่ปีระสทิธิภาพสอดรบักบั 
พื้นที่และสินค้า	ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพดีมุ่งสู่การเป็น	Smart	Product	

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ปี 2558-2561) 
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 1.6  กำรจัดต้ังธนำคำรสินค้ำเกษตร เพื่อเป็นเคร่ืองมือให ้
เกษตรกรใช้บรหิารผลผลติด้านการเกษตร	การช่วยเหลอืบรรเทาความเดือดร้อน 
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก	 โดยการรับฝาก	 
ถอน	 ให้ยืม	 หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 
ลดต้นทุนการผลติ	น�าวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรและอตุสาหกรรมมาผลติปุย๋	 
ตั้งแต่ปี	 2559	 จนถึงปี	 2561	 สามารถจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรแล้ว	 
491	แห่ง	เกษตรกรได้รบัประโยชน์	110,277	ราย	สามารถลดต้นทนุ/รายจ่าย	 
938.97	ล้านบาท	และเพิ่มรายได	้7.88	ล้านบาท	เช่น

  1) ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น 
ปีละไม่ต�่ากว่า	12,000	บาท	ลดต้นทุน	การซื้อปุ๋ยหมักและน�า้หมักชีวภาพได ้
รายละไม่ต�่ากว่า	8,000	บาท

  2)  ธนำคำรเมลด็พันธ์ุข้ำวชุมชน มีการส�ารองเมลด็พนัธ์ุข้าว 
คุณภาพดี	 85,000	 กิโลกรัม	 คิดเป็นมูลค่า	 1.80	 ล้านบาท	 มีทุนส�ารอง 
ส�าหรับบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว	1.42	ล้านบาท

  3)  ธนำคำรโค-กระบือ ท�าให้เกษตรกรเป็นเจ้าของโค	-	กระบอื	 
คิดเป็นมูลค่า	111,362	บาท/ราย

  4)  ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร	 สามารถลดต้นทุน 
การผลิตและลดรายจ่ายของสมาชิก	คิดเป็นมูลค่า	3.68	ล้านบาท

  5)  ธนำคำรโคนมทดแทนฝูง สามารถลดต้นทุนการเลีย้งลกูโค 
เฉลี่ย	4,500	บาท/ตัว	คิดเป็นมูลค่า	1.61	ล้านบาท	

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 1.7  กำรพฒันำสถำบนัเกษตรกรรปูแบบประชำรฐั เสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร	 ที่เป็นองค์กรหลักระดับ 
อ�าเภอ	 ด้วยกลไกประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	หอการค้า	สถาบนัการศกึษาและประชาชน	โดยส่งเสรมิการจดัท�า 
แผนพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์	763	แห่ง	เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
และสงัคมของชมุชน	รวมทัง้เชือ่มโยงสหกรณ์กบัหอการค้าจงัหวดั	ทกุจงัหวดั	 
โดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ขยายช่องทางการตลาด	 และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์แล้ว	94	แห่ง

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 1.8  กำรจัดระเบยีบประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยก�าหนด
นโยบายก�ากบัดูแลการบรหิารจดัการด้านการประมง	และอนรุกัษ์ทรพัยากร
สัตว์น�้าด้วยการออกใบอนุญาตท�าการประมงและจดทะเบียน	10,658	ฉบับ
ตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์	370,274	ครั้ง	สุ่มตรวจสัตว์น�้าท่า
เทียบเรือประมงที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตว์น�้า	 47,667	 ครั้ง	 ติดตาม
ควบคุมและเฝ้าระวังการท�าประมง	 2,391	 ครั้ง	 ส�ารวจและรวบรวมข้อมูล
สภาวะทรัพยากรการประมง	 เพื่อประกอบการประเมินศักยภาพการผลิต	
(MSY)	ของเรือประมง	2,658	ล�า

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 1.9  กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน (GAP)  
สินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศมีความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 85	 
สร้างตลาดที่แน่นอนให้กับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานหรือเพิ่มรายได้ 
ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 –	 20	 ของสินค้าทั่วไป	 สร้างความมั่นใจ 
ในสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกประมาณ	900,000	ล้านบาท/ปี

รายการ ปี 2560 (1 ปี) (ปี 2561 (10 เดือน)

ตรวจรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม 155,759 ฟาร์ม 115,617	แห่ง

ตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงาน 47,767 แห่ง 56,358	แห่ง

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเกษตร	เพื่อการน�าเข้าและส่งออก 545,231 ตัวอย่าง 577,127	ตัวอย่าง

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ปี 2558-2561) 
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 1.10 กำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรทดแทนแรงงำน 
ด้วยการ

  1) สนับสนุนเงนิอุดหนุน ให้แก่สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร	67	แห่ง	 
ในพื้นที	่33	จังหวัด	ส�าหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	ประกอบด้วย	 
เครือ่งจกัรกลในการผลติ/เกบ็เกีย่วข้าว	ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	ได้แก่	รถเกีย่วนวดข้าว	 
รถด�านา	เครื่องหยอดข้าว	รถตักล้อยาง	รถไถนา	และสหกรณ์โคนม/โคเนื้อ	 
ได้แก	่ รถแทรคเตอร์	 เครื่องผสมอาหาร	 รถบรรทุกน�้านมดิบ	 รถโฟล์คลิฟท์	 
เป็นต้น	 โดยสหกรณ์คิดอัตราค่าบริการเฉล่ียไร่ละ	 400	 บาท	 ขณะที่ 
ผู้ประกอบการเอกชนคิดไร่ละ	 450–500	 บาท	 สามารถช่วยลดต้นทุน 
ค่ารถเกี่ยวนวดให้สมาชิกได้เฉลี่ยไร่ละ	50–100	บาท

  2) สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น โดยอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น 
ระดับ	1	เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบ�ารุงรักษา 
เครือ่งยนต์เกษตร	และเครือ่งจกัรกลการเกษตร	2,100	ราย	อบรมช่างเกษตร 
ท้องถิ่นระดับ	 2	 และ	 3	 พัฒนาทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมจากการอบรม 
ระดับที	่ 1	จ�านวน	175	ราย	ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร	 605	 ราย	 บริการสาธิตการใช ้
เครื่องจักรกลการเกษตร	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ส่งเสริม 
การท�าเกษตรแปลงใหญ	่680	ไร่

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 1.11 กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์	 เพิ่มมูลค่าผลผลิต	 
ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์	 ปริมาณการค้าและการบริโภคในประเทศ	 รวมทั้งผลักดันให้การรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอนิทรย์ีไทยเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	ด้วยการจดัท�าแผนที	่Organic	Mapping	ผูไ้ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน	 
มกษ.	มาตรฐานเอกชน	และ	PGS	เพือ่แสดงทีต่ัง้ของแปลงเกษตรอนิทรย์ี	10,754	ราย	142	กลุม่	พืน้ที	่230,907.52	ไร่	 
ปี	 2560	 ท่ีผ่านมาสามารถเพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น	 0.5	 –	 1.0	 เท่า	 
ของสินค้าทั่วไป	อาท	ิ ข้าวอินทรีย	์ จ.ศรีสะเกษ	 ราคา	80	บาท/กก.	 แตงโมอินทรีย์	 จ.ยโสธร	 ราคา	18	บาท/กก.	 
มนัส�าปะหลงัอินทรีย์	จ.อบุลราชธาน	ีราคา	3	บาท/กก.	(ที	่25	%	แป้ง)	และอ้อยอนิทรย์ี	จ.มหาสารคาม	ได้ราคาสงูกว่า 
อ้อยเคม	ี100	บาท/ตัน	ส่วนป	ี2561	ด�าเนินการได้	105,311.11	ไร่	 (มาตรฐาน	มกษ.)	ท�าให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับ 
การรับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศรวมมาตรฐานภาคเอกชน	 252,778.03	 ไร่	 ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่การผลิต 
ข้าวอินทรีย	์426,717	ไร่	มีเกษตรกรร่วมโครงการ	51	จังหวัด	อยู่ในระหว่างด�าเนินการตรวจรับรองระบบการผลิต 
ข้าวอินทรีย์แปลงต่อเนื่อง	ป	ี2560	แบบรายเดี่ยว	8,000	แปลง	แบบรายกลุ่ม	43	กลุ่ม	ส่วนด้านการเชื่อมโยงตลาด 
ได้พัฒนา	Organic	 Agriculture	 Database	 และ	Organic	 Bot	 (Line	 application)	 เพื่อน�าทางผู้ซ้ือพบผู้ผลิต 
โดย	Google	Map	ท�าการซื้อขายแบบออนไลน์/พัฒนาตลาดสีเขียว	10	แห่ง

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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 1.12  กำรส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ ภายใต้โครงการ	“5	ประสาน	 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่	 ถวายในหลวง”	 เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 
และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แนวพระราชด�าริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่สาธารณชน	 
การขบัเคลือ่นโครงการตัง้แต่	ปี	2560	มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	70,002	ราย	 
สามารถน�าความรู้เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้นร้อยละ	 17.65	 เกษตรกร 
ร้อยละ	 91.77	 มีการน�าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 
มาใช้ประโยชน์ทั้งหมด	เกษตรกรร้อยละ	16.84	มีค่าใชจ้่ายที่ไม่จ�าเป็นลดลง	 
มีผลตอบแทนสุทธิลดลง	 557	 บาท/เดือน/ครัวเรือน	 เนื่องจากอยู่ในช่วง 
การลงทุนปรับพื้นที่ท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่	 กิจกรรมหลักที่ท�ายังไม่เกิด 
ผลผลิต	 เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนการใช้พื้นที่โดยการเพ่ิมพื้นที่ 
แหล่งน�้าและพื้นที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์	 เพื่อให้มีแหล่งน�้าให้เพียงพอส�าหรับ 
การท�าการเกษตร	และเพิม่การเลีย้งสตัว์เพือ่การบรโิภคมากขึน้	ทัง้นีจ้ากการ 
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่าวท�าให้เกษตรกรร้อยละ	 84.55	 มีน�้าเพียงพอใช้ 
ในการเกษตรทั้งป	ีและในป	ี2561	มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
รายใหม่	70,172	ราย	การประเมนิศักยภาพและจดักลุม่ของเกษตรกรรายเดิม	 
ปี	2560	จ�านวน	70,034	ราย	คดิเป็นร้อยละ	100.05	ของเป้าหมาย	70,000	ราย	 
จ�าแนกเป็น	3	กลุ่ม	 ได้แก	่กลุ่ม	A	 :	17,534	ราย	กลุ่ม	B	 :	39,584	ราย	 
และ	กลุ่ม	C	:	12,916	ราย	ผลการด�าเนินงาน	อาทิ	สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ผัก/อบรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร	 70,100	 ราย	 
ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์	 36,568	 ราย	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง	 
12,238	ไร่	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	192,759	ไร่
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 1.13 กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และ 
กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าข้าวตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
อย่างต่อเนื่อง	โดยปี	2561	ก�าหนดอุปสงค์	30.524	ล้านตันข้าวเปลือก	ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตขำ้วในพื้นที่นำเหมำะสม
   (1) ส่งเสริมการท�านาแบบแปลงใหญ่ 2,350 แปลง พื้นที่ด�าเนินการ	 77	 จังหวัด	 พื้นที	่ 
2.92	 ล้านไร่	 ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 1,902	 แปลง	 คิดเป็นร้อยละ	 81	 ของเป้าหมาย	 2,350	 แปลง	 
เกษตรกร	175,644	ราย	พื้นที่	2.43	ล้านไร	่แยกเป็น	แปลงต่อเนื่อง	1,172	แปลง	เกษตรกร	130,429	ราย	พื้นที่	 
1.80	 ล้านไร่	 แปลงใหม่	 ปี	 2561	 จ�านวน	 730	 แปลง	 เกษตรกร	 45,218	 ราย	 พื้นที่	 636,306	 ไร่	 ได้สนับสนุน	 
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว	 2,250	 ตัน	 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ผลิตข้าวคุณภาพ	 900	 ตัน	 และอยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจความต้องการซ้ือข้าวในแต่ละพื้นที่	 72	 จังหวัด	 
ยกระดบัมาตรฐานโรงส	ีกลุม่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วสิาหกจิชมุชน	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	GMP	และ	HACCP	 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ	การเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ	่และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด
   (2) การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่เป้าหมาย	 600,000	 ไร่	 ขณะนี้มีเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ	2,737	กลุ่ม	เกษตรกร	59,003	ราย	พื้นที่	629,760.10	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	104.96	ของเป้าหมาย	 
แยกเป็นแปลงต่อเนือ่ง	910	กลุม่	เกษตรกร	19,874	ราย	พืน้ที	่203,043.60	ไร่	แปลงใหม่ปี	2561	จ�านวน	1,827	กลุม่	 
เกษตรกร	 39,129	 ราย	 พ้ืนที่	 426,716.50	 ไร่	 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม 
ให้แก่เกษตร	57,259	ราย	แบ่งเป็น	เกษตรรายเก่า	ป	ี2560	จ�านวน	19,874	ราย	และเกษตรกรรายใหม่	ป	ี2561	 
จ�านวน	37,385	ราย	อบรมผูต้รวจประเมนิข้าวอนิทรย์ี	ปี	2561	จ�านวน	2	รุน่	มผีูเ้ข้าร่วม	129	ราย	และอยูใ่นระหว่าง 
ด�าเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรในพื้นที่	 23,000	 ราย	 และเตรียมการตรวจประเมินระบบการผลิต 
ข้าวอินทรีย์เบื้องต้น	ให้แก่เกษตรกรจ�านวน	60	กลุ่ม/12,000	ราย
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ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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   (3)  ส ่ ง เสริมระบบการเกษตรแบบแม ่นย� าสู ง  
(Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ	 ให้เกษตรกรสามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน	 โดยการจัดท�าแปลงเรียนรู ้
การใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย�าสูง	(Precision	Farming	และกิจกรรม 
จัดท�าแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farming)	 
ด�าเนนิการใน	2	จังหวดั	ได้แก่	จงัหวดัสุพรรณบรีุ	และชยันาท	เป้าหมาย	740	ไร่	 
ด�าเนินการได	้640	ไร	่คิดเป็นร้อยละ	86.49	
   (4) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  
เพือ่บรหิารจดัการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการปลกูข้าวหอมมะลคิณุภาพ 
ชั้นเลิศ	 (Premium	Grade)	 ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต	 และ 
ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น	 รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน	 ท�าให้ได้ผลผลิต 
ข้าวหอมมะลิชั้นเลิศที่มีคุณภาพความหอมดีที่สุด	 ลดต้นทุนการผลิตข้าวได ้
ร้อยละ	 20	 ผลผลิตต่อไร่	 ไม่น้อยกว่า	 500	 กิโลกรัม	 ด�าเนินการใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10	แปลง	ได้แก	่จังหวัดกาฬสินธุ์	2	แปลง	ยโสธร	 
2	แปลง	ศรีสะเกษ	3	แปลง	และสุรินทร	์3	แปลง	รวม	63,354	ไร่	คิดเป็น 
ร้อยละ	63.35	ของเป้าหมาย	100,000	ไร่
   (5) ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข 43  
เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร	 ด�าเนินการในพ้ืนที่ภาคกลาง	 และภาคเหนือ 
ตอนล่าง	 ปีการผลิต	 2561/62	 ด�าเนินการแล้ว	 23,171.25	 ไร่	 คิดเป็น 
ร้อยละ	19.31	ของเป้าหมาย	120,000	ไร่
   (6) ปรบัเปลีย่นระบบการผลิตข้าวในพืน้ทีลุ่่มต�า่ 13 ทุง่  
ปี 2561/62 เพ่ือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการ 
บริหารจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มต�่า	 13	 พื้นที่	 ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ส�าหรับใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี	 2561	 ในอัตราไร่ละ	 5	 กิโลกรัม	 
ขณะนี้ด�าเนินการได้	 1.20	 ล้านไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 84.81	 ของเป้าหมาย	 
1.42	ล้านไร่
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  2) กำรควบคุมปริมำณกำรผลิตขำ้ว
   (1) ส่งเสรมิการปลกูพชืหลากหลายฤดนูาปรงัปี 2561  
โดยสนบัสนนุค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการปรบัเปลีย่นการปลูกข้าวไปปลกูพชื 
ที่หลากหลายไร่ละ	2,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	15	 ไร่	 ใน	53	จังหวัด	 
ด�าเนินการแล้ว	344,091	ไร่
   (2) การปลูกพืชปุ ๋ยสด ฤดูนาปรังปี 2561 โดย 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	 ไร่ละ	 5	 กก.	 สนับสนุนค่าไถ	 2	 ครั้งๆ	 ละ	 
500	บาท	(22	จังหวัด	ลุ่มน�า้เจ้าพระยาและลุ่มน�้าแม่กลอง)	ด�าเนินการแล้ว	 
207,902	ไร่
   (3)  ส่งเสรมิการปลกูพชือาหารสตัว์ฤดนูาปรงัปี 2561  
สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์	 
(ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก	 และเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	 ไร่ละ	 2,000	 บาท	 
ครัวเรือนละไม่เกิน	15	ไร่	ใน	28	จังหวัด	ด�าเนินการแล้ว	4,851	ไร่
	 	 	 การด�าเนินการเพื่อให ้การผลิตข ้าวสอดคล้องกับ 
ความต้องการตลาด	 ด้วยการด�าเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทน 
การปลูกข้าวรอบ	 2	 ท�าให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี	 2560/61	 มีจ�านวน	 
11.92	 ล้านไร่	 ผลผลิต	 7.80	 ลา้นตัน	 สามารถลดพื้นท่ีลงจากปี	 2555/56	 
(16.08	 ล้านไร่)	 ได้ถึง	 4.17	 ล้านไร่	 และผลผลิตลดลงจากปี	 2555/56	 
(10.77	ล้านตนั)	2.97	ล้านตนั	ซึง่สามารถลดปริมาณข้าวไม่ให้ออกมาล้นตลาด	 
ลดผลกระทบด้านราคาข้าวได้
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 1.14  กำรเพิ่มศักยภำพตลำดสินค้ำเกษตร ด้วยการ

  1) จัดตลำดริมคลองผดุงกรุงเกษม ในช่วงปี	 พ.ศ.2558	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มรายได ้
ให้แก่เกษตรกร	 มีพื้นที่ส�าหรับน�าเสนอสินค้าดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก	 และสามารถจ�าหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง 
ในราคายุติธรรม	 รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้าในการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันในอนาคต	 
ประกอบด้วย	 การจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ	 การจัดงาน	 “วิถีข้าว...วิถีไทย”	 มหัศจรรย์ข้าวไทย	 Thai	 rice	 
:	 Thainess	 การจัดงาน	 “เทศกาลผัก	 ผลไม้ไทยคุณภาพ”	 งาน	 “เทศกาลไม้ดอก	 ไม้ประดับและปลาสวยงาม”	 
งาน	“ของดีชายแดนใต้”	ซึ่งมียอดจ�าหน่ายสินค้ารวม	102.05	ล้านบาท	ผู้เข้าร่วมงาน	415,692	ราย

  2) จัดตลำดสินค้ำเกษตร	 ณ	 ตลาด	 อ.ต.ก.	 67	 แห่ง	 รวม	 246	 ครั้ง	 มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้า	 
186.37	ล้านบาท

  3) พัฒนำตลำดเกษตรกร โดยจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 
ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้ว	7	แห่ง	ในพื้นที่	7	จังหวัด	ได้แก	่ร้อยเอ็ด	อุตรดิตถ์	 
สมุทรสงคราม	 สุราษฎร์ธานี	 เพชรบุรี	 บุรีรัมย์	 และพิษณุโลก	 ส�ารวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง	 
Mini	 อ.ต.ก.	 แล้ว	 5	 แห่ง	 อบรมเกษตรกรผู้จ�าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร	 1,155	 ราย	 พัฒนาตลาด	 37	 แห่ง	 
สัมมนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ	 550	 ราย	 จัดต้ังตลาดในพื้นที่นิคมสหกรณ์	 (Co-op	Market)	 จ�านวน	 40	 แห่ง	 
และอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าปลอดภัยแก่เกษตรกรสมาชิกในนิคมสหกรณ์	 
40	นิคม	28	จังหวัด	จ�านวน	1,050	ราย	

  4)  สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด และเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในต่างประเทศ	 
โดยเข้าร่วมประชุมเกษตรและป่าไม้อาเซียน	Meeting	of	the	Joint	Committee	on	ASEAN	Cooperation	in	 
Agriculture	 and	 Forest	 Product	 Promotion	 Scheme	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ	 
(International	 Sericultural	 Commission	 :	 ISC)	 จัดงานเทศกาลไทย	 –	 ภูฎาน	 ครั้งที่	 2	 ส่งเสริมการตลาด	 
ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้	ประเทศจีน	ประเทศบรูไน	ประเทศเวียดนาม	และประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น
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 1.15 กำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรน�ำ้ปี 2557 – 2560 (แผนบรูณำกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน�ำ้)  
ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 (ปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2569)	 รวม	 3,100	 รายการ	 
สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน�า้	1,483.18	ล้าน	ลบ.ม.	พื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์	2.39	ล้านไร่	โดยด�าเนินการ 
เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละประมาณ	 6	 แสนไร	่ ซึ่งคาดว่าในป	ี 2569	 จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก	 8.70	 ล้านไร่	 
และเพิม่ความจเุกบ็กกัอกี	4,800	ล้าน	ลบ.ม.	รวมพืน้ทีช่ลประทานปี	2569	จะมพ้ืีนทีช่ลประทานประมาณ	39	ล้านไร่	 
ความก้าวหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชลประทานมีการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบกระจายน�้าที่ท�าได้มากกว่ารัฐบาล 
ที่ผ่านมาถึง	 4	 เท่า	 โดยสานต่องานก่อสร้างอ่างเก็บน�้า	 ฝาย	 สถานีสูบน�้า	 ประตูระบายน�้าและอื่นๆ	 เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	2,750	บาท/ไร่/ปี	และในปี	2561	ด�าเนินการ	ดังนี้

  1) พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกระจำยน�้ำทั้งในและนอกเขตชลประทำน โดย
	 	 	 (1)	 ก่อสร้างโครงการชลประทาน	12	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการขนาดใหญ่	11	โครงการ	 
และโครงการจัดหาแหล่งน�้าและเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน	 1	 โครงการ	 จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานและพื้นที ่
รับประโยชน์จากแหล่งน�้าเพิ่มขึ้น	427,224	ไร	่ขณะนี้เพิ่มพื้นที่ชลประทานแล้ว	75,114	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	17.58
	 	 	 (2)	 พัฒนาแหล่งน�า้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	794	แห่ง	และก่อสร้างแหล่งน�้าชุมชน	25	แห่ง	
	 	 	 (3)	 จัดหาแหล่งน�้าในระดับไร่นา	167,596	บ่อ	
	 	 	 (4)	 แหล่งน�า้ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วเสร็จ	19	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	38.00	(เป้าหมาย	50	แห่ง)
	 	 	 (5)	 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน�้าชลประทานเดิม	 4,167	 แห่ง	 พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับ 
การปรับปรุงทั้งสิ้น	 1.91	 ล้านไร่	 ประกอบด้วย	 การปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิม	 1.80	 ล้านไร่	 จัดรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม	122,070	ไร่	ด�าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ	86.07
	 	 	 (6)	 ปฏิบัติการฝนหลวงมีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง	 จ�านวน	 726	 วัน	 มีจ�านวนวันฝนตก	 
674	 วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 92.84	 และมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์	 217.88	 ล้านไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 74.73	 ของเป้าหมาย	 
230	ล้านไร่
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  2) กำรจัดกำรงำนชลประทำน รวม	25.25	ล้านไร่	เพื่อให ้
เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถรับน�้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 
โดยปรับปรุงแหล่งน�้า	 ซ่อมแซมเครื่องจักรกล	 1,337	 รายการ	 ด�าเนินงาน 
ได้ร้อยละ	94.57

  3)  ปรับปรุงทำงน�้ำ ทำงผันน�้ำ พื้นที่รับน�้ำนอง เขตกำรใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน จัดท�ำผังเมือง และระบบป้องกันน�้ำท่วมชุมชนและพ้ืนที ่
เศรษฐกิจ โดยก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ	่(ระยะที	่2)	 
ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้า	 ซึ่งจะป้องกัน 
และบรรเทาอทุกภยัในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ	703,657	ไร่	 
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ	51.21

  4)  พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ป้องกัน 
ระดับควำมเค็มและลดน�้ำเสียจำกแหล่งก�ำเนิด ด�าเนินโครงการจัดการ 
คุณภาพน�้า	 ซ่ึงพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนเมืองได้รับการแก้ปัญหา 
น�้าเค็มรุกล�้า	266,365	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	52.12
	 	 ซึง่หากด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทกุกจิกรรม	ในปี	2561	จะมพ้ืีนที่ 
ชลประทานเพิม่ข้ึน	2.82	ล้านไร่	ความจเุกบ็กกัเพิม่ขึน้	1,638.03	ล้าน	ลบ.ม.	 
เกษตรกรได้รับประโยชน์	 1.30	 ล้านครัวเรือน	 ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
คิดเป็นมูลค่า	 7,755	 ล้านบาท/ปี	 เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
แหล่งน�า้นอกเขตชลประทาน	250,658	ครัวเรือน
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 1.16 กำรจัดทีด่นิและเพ่ิมประสทิธิภำพกำรใช้ทีด่นิ ด�าเนนิการ 
จัดและพัฒนาที่ดินท�ากินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ากินหรือมีไม่เพียงพอ	 
เพ่ือให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท�ากินและที่อยู่อาศัยสามารถ	 เข้าท�า 
ประโยชน์ในทีดิ่นได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย	และใช้เป็นหลกัประกันในการ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	โดย

  1) เขตปฏริปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม มผีลการจดัทีดิ่นท�ากนิ 
พื้นที่เกษตรกรรม	35.03	ล้านไร่	จัดให้เกษตรกร	2.20	ล้านราย	ที่ดินชุมชน	 
0.37	 ล้านไร่	 จัดให้เกษตรกร	 0.59	 ล้านราย	 ที่ดินเอกชน	 0.48	 ล้านไร	่ 
จัดให้เกษตรกร	29,593	ราย	

  2) ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วย 
กฎหมำย ตำมมำตรำ 44 ท�าให้เกษตรกร/ผูย้ากไร้และไม่มทีีดิ่นท�ากนิได้รบั 
สทิธกิารท�าประโยชน์ในทีดิ่นท�ากิน	ได้รบัการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เป้าหมายเนื้อท่ี	 316,582	 ไร่	 
เกษตรกร	10,000	ราย	(ระยะที่	1	เนื้อที่	100,000	ไร่	เกษตรกร	5,000	ราย)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ตรวจสอบและยดึคนืพืน้ท่ีได้	
316,582	ไร่

•	 น�ามาจัดในรูปแบบสหกรณ์ตามนโยบาย	
คทช.	100,000	ไร่

•	 พื้นท่ี	 30,000	 ไร่	 ได้ด�าเนินการพัฒนา 
ทีด่นิ	ส�ารวจออกแบบวางผงัแม่บทการพฒันา	 
30	แปลง	(97%)	ปรบัพืน้ท่ี	24	แปลง	(77%)	 
พัฒนาโครงข่ายถนน	 14	 แปลง	 (45%)	 
และ	 ปูผังแบ่งแปลง	 24	 แปลง	 (77%)	 
ส�ารวจบ่อบาดาล	28	แปลง

•	 พื้นที	่70,000	ไร	่72	แปลง	ใน	14	จังหวัด	
ด�าเนินการประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ	 และ
น�าเสนออนุกรรมการจัดหาที่ดินของ	
คทช.	 แล้ว	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
อนุกรรมการจัดหาที่ดิน	คทช.

ด�าเนินการต่อเนื่องจากปี	2560
•	 จัดที่ดินท�ากินให ้ชุมชนตามนโยบาย 

รัฐบาล	 (คทช.)	 แล้ว	 เนื้อที่	 10,067	 ไร ่
ใน	5	จงัหวัด	คอื	สระแก้ว	กาญจนบรุ	ีชลบรุ	ี 
สุราษฎร์ธานี	 และนครราชสีมา	 และ 
มอบหนังสืออนุญาตแล้วกว่า	 953	 ราย	 
ผ่านการจัดตั้งสหกรณ์	10	สหกรณ์	

•	 จัดที่ดินตามระเบียบ	ส.ป.ก.	(มาตรา	9	(2)	
ของค�าสั่ง	คสช.)	พื้นที่เป้าหมาย	264,383	
ไร	่รังวัดแล้ว	160,400	ไร	่และอยู่ระหว่าง
ส�ารวจรังวัดที่ดิน	103,983	ไร	่มอบ	ส.ป.ก.	
4-01	ให้เกษตรกรแล้ว	15,543	ราย
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  3) นิคมสหกรณ์ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ 
ในที่ดินท�ากิน	(กสน.3)	ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ	์968	ราย	พื้นที่	7,604	ไร่	 
ออกหนังสือแสดงการท�าประโยชน์	 (กสน.5)	 ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์	 
1,031	 ราย	 พื้นที่	 8,599	 ไร่	 และส�ารวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดิน 
ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที	่1,142	แปลง	พื้นที	่6,554	ไร่

  4) กำรจัดกำรปัญหำที่ดินท�ำกิน ร่วมด�าเนินการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่	ทั้งด้านพืช	ประมง	ปศุสัตว์	แก่ผู้ยากไร้	 
8,000	ราย	โดยการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรกร	6,943	ราย	ก่อสร้าง 
แหล่งน�า้และโครงสร้างพืน้ฐาน	2	พืน้ที	่ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีด้านปศุสตัว์	 
1,436	 ราย	 อบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 
1,203	ราย	จดัท�าจดุสาธติด้านการประมง	15	แห่ง	ส่งเสรมิการท�าการเกษตร 
แบบผสมผสาน	 651	 ราย	 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มหรือจัดตั้ง 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน	18	พื้นที	่จ�านวน	3,186	ราย
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 1.17 จัดท�ำแผนพัฒนำประเทศ “โครงกำรไทยนิยม ย่ังยืน” เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขและ 
คนไทยไม่ทิ้งกัน	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปี	 พ.ศ.	 2561	 จ�านวน	 
24,993.77	ล้านบาท	เพื่อร่วมด�าเนินการใน	22	โครงการ	ประกอบด้วย

  1) ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด�าเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต	 สนับสนุน 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร	 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได ้
ให้เกษตรกรรายย่อย	 ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา	 
ด�าเนินโครงการตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง	รวม	20	โครงการ	วงเงิน	24,300.69	ล้านบาท	ดังนี้
	 	 	 (1)	 โครงการสร้างฝายชะลอน�า้และจัดหาแหล่งน�้าชุมชน	ใน	46	จังหวัด	124.47	ล้านบาท
	 	 	 (2)		 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน�า้ชลประทาน	ใน	30	จังหวัด	9,966.41	ล้านบาท
	 	 	 (3)		 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน	ใน	46	จังหวัด	1,553.98	ล้านบาท	 
อบรมให้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ	รวม	7,650	ราย	ได้แก่	ด้านพืชผัก/สมุนไพร	526	ราย	ด้านไม้ดอก	 
ไม้ประดับ	24	ราย	ด้านพืชไร	่2,280	ราย	ด้านไม้ผล	2,259	ราย	ด้านไม้ยืนต้น	639	ราย	ด้านประมง	102	ราย	 
ด้านปศุสัตว์	495	ราย	และด้านอื่นๆ	1,325	ราย	
	 	 	 (4)	 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม	 
พื้นที่ด�าเนินการ	13	จังหวัด	29.68	ล้านบาท
	 	 	 (5)	 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช	 268.80	 ล้านบาท	 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์แล้ว	 7	 แห่ง	 
ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ลงนามในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง	 176	 รายการ	 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	 
100	ราย	
	 	 	 (6)	 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	พื้นที่ด�าเนินการ	16	จังหวัด	304.59	ล้านบาท
	 	 	 (7)	 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์	140.00	ล้านบาท
	 	 	 (8)	 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ใน	76	จังหวัด	5,831.59	ล้านบาท	 
จัดเวทีชุมชน	2	ครั้ง	รวม	14,555	ชุมชน	มีเกษตรกรผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศ	1,58	ล้านราย	
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	 	 	 (9)	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	ใน	36	จังหวัด	 
98.73	ล้านบาท	อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูบัญชีอาสา	411	ราย	อบรมการจัดท�าบัญชีแก่เกษตรกร	8,943	ราย
	 	 	 (10)	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่	พื้นที่ด�าเนินการ	77	จังหวัด	66.69	ล้านบาท	 
โดยอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่	 เน้นการพัฒนากิจกรรมการเกษตร	 
ในเชิงธุรกิจ	1,405	ราย	เน้นกระบวนการจัดท�าแผนธุรกิจเกษตรด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์	73	ราย	
	 	 	 (11)	โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร	ใน	42	จังหวัด	1,017.92	ล้านบาท
	 	 	 (12)	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	ใน	40	จังหวัด	410.91	ล้านบาท
	 	 	 (13)	โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร	 พื้นที ่
ด�าเนินการ	22	จังหวัด	340.43	ล้านบาท
	 	 	 (14)	โครงการส ่งเสริมการใช ้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	 พื้นที่ด�าเนินการ	 53	 จังหวัด	 
3,548.02	ล้านบาท
	 	 	 (15)	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	 
6.60	ล้านบาท
	 	 	 (16)	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง	(ยางแห้ง)	2.00	ล้านบาท
	 	 	 (17)	โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร	 
298.60	ล้านบาท
	 	 	 (18)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ	 SMEs	 ในอุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรูป	200.00	ล้านบาท
	 	 	 (19)	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	6.12	ล้านบาท
	 	 	 (20)	โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร	5.15	ล้านบาท
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  2) คนไทยไม่ทิ้งกัน ด�าเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	ยกระดับสวัสดิการ	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ	สร้างโอกาสในอาชีพและ 
การจ้างงานแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	213,325	ราย	2	โครงการ	วงเงินรวม	693.07	ล้านบาท	
	 	 	 (1)	 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	 พื้นที่ด�าเนินการ	 76	 จังหวัด	 วงเงิน	 505.52	 ล้านบาท	 โดยอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพ 
ด้านการเกษตรให้เกษตรกร	4,032	ราย	
	 	 	 (2)	 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร	 พื้นที่ด�าเนินการ	 76	 จังหวัด	 
187.55	ล้านบาท
	 	 	 โดยคาดว่าผลที่จะได้รับจากการด�าเนินงาน	 ปี	 2561	 เกษตรกรได้รับประโยชน์จากแหล่งน�้า 
เพ่ิมขึ้น	 891,350	 ราย	 พื้นที่รับประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน�้า	 2.14	 ล้านไร่	 พื้นที่สวนยางลดลง	 
150,000	 ไร่,	 สร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	 30,000	 ราย,	 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ	 5	 
เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพ	1.94	ล้านราย	ผลต่างของราคาสนิค้าเกษตรทีข่ายได้สูงกว่าในช่วงฤดเูก็บเกีย่ว 
ผลผลิต	 ร้อยละ	 20	 เกษตรกรมีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า	 103	 แห่ง	 โดยในภาพรวมเกษตรกร 
ผู้ได้รับประโยชน์	4.30	ล้านราย	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	ไม่น้อยกว่า	460,000	ราย	ซึ่ง	ณ	วันที่	10	สิงหาคม	2561	 
มีผลการด�าเนินงานภาพรวม	ดังนี้

ผลการด�าเนินงานโครงการไทยนิยม “ยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561

แผน ผล ร้อยละ

1 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ (ราย) 2,296,509 1,736,912 75.63

2 ประชาชนที่มีความรู้อาชีพใหม่ (ราย) 2,111,152 565,904 26.81

3 รายได้ที่ประชาชน/เกษตรกรได้รับ (บาท) 1,373,128,230 423,291,228 30.83

4 รายได้ทางตรงจากการเข้าร่วมโครงการ (บาท) 884,997,010 374,454,912 42.31

5 รายได้ทางอ้อม (น�าความรู้/ปัจจัยไปใช้) (บาท) 300,000,000 – –

6 สิ่งอ�านวยความสะดวกการท�าการเกษตร 10,040 3,045 30.33

ที่มา : ศูนย์ประเมินผล	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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 1.18 กำรด�ำเนินงำนเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ 
ในภำคเกษตร จดัท�ายทุธศาสตร์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศด้านการเกษตร	 
พ.ศ.	2560	–	2564	มีวิสัยทัศน	์“ภาคเกษตรไทยมีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วม	 
ในการบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์ย่อย	ได้แก่	1)	การรวบรวม	 
พัฒนาและสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 2)	 การเพิ่ม 
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ให้แก่เกษตรกร	 สถาบันเกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 3)	 การมีส่วนร่วม 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบ 
เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	และ	4)	การเสรมิสร้างขดีความสามารถในการบรหิาร 
จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร	 ตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 1)	 มีโครงการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ครบทุกจังหวัด	 2)	 มีโครงการถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้	 และเทคโนโลยี 
ทีพั่ฒนาขึน้	ในการปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในจงัหวัด 
ที่มีความเสี่ยงสูง	 3)	 ระดับภูมิคุ ้มกันในภาคเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศปรับตัวดีขึ้น	 4)	 ดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางด้านอาหารของ 
ประเทศปรับตวัดข้ึีน	และ	5)	มกีารจดัตัง้หน่วยงานกลางทีส่ามารถบรูณาการ	 
ขับเคลื่อน	 ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรและแผนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร

2
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2. กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร

 2.1 กำรช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนาและชาวสวนยางได้รับ 
การช่วยเหลือ	 5.88	 ล้านครัวเรือน	 รวม	 68,813.31	 ล้านบาท	 (เฉลี่ย	 
12,000	 บาท/ครัวเรือน)	 เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยมีอาชีพเสริม 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้พึ่งพาตนเองได	้116,526	ครัวเรือน

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(1)	 ช่วยเหลือชาวนาผู้มีรายได้น้อย	
(ไร่ละ	1,000	บาทไม่เกนิ	15	ไร่/
ครัวเรือน)

3.63	ล้านครัวเรือน	
วงเงิน	39,506	ล้านบาท

(2)	 ชดเชยรายได ้แก ่ เกษตรกร
ชาวสวนยาง	(ไร่ละ	1,000	บาท	
ครัวเรือนละไม่เกิน	15	ไร่)

827,742	ครัวเรือน	
วงเงิน	8,315	ล้านบาท

(3)	 สร ้ า งความเข ้มแข็ ง ให ้ แก ่
ชาวสวนยาง	 (1,500	 บาท/ไร	่
ครัวเรือนละไม่เกิน	15	ไร่)

714,266	ครัวเรือน
วงเงิน	10,461.78	 

ล้านบาท

715,565	ครัวเรือน
วงเงิน	10,530.53 

ล้านบาท

(2)	 ให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก ่ ส ถ าบั น เ กษต รก ร เพื่ อ
รวบรวมยางพารา

เบิกกู้จริง	367	
สถาบัน	เป็นเงิน	
6,274.81	ลบ.

เบิกกู้จริง	371	
สถาบัน	เป็นเงิน	
8,578.67	ลบ.
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 2.2 กำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำภัยธรรมชำติ

  1)  ปัญหำภัยแล้ง
   ¡ มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 
    l	 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
จากการงดส่งน�้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	 พื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและ 
ลุ่มน�้าแม่กลอง	 แบ่งเป็น	 มาตรการหลัก	 จ้างแรงงานแล้ว	 44,464	 ราย	 
สร้างรายได	้400.00	ล้านบาท	มาตรการเสริม	ได้แก	่อบรมอาชีพด้านการเกษตร	 
18,021	 ราย	 ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์	 13,361	 ราย	 ส่งเสริมอาชีพประมง	 
3,594	ราย	แจกเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	 158,016	 ไร่	 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสด	(บ�ารุงดิน)	36,314	ไร่	ฝึกอาชีพนอกภาคการเกษตร	1,584	ราย	 
คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม	623.00	ล้านบาท
    l	 โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก ่
ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภยัแล้ง	(ต�าบลละ	1	ล้านบาท)	ด�าเนนิการในพืน้ท่ีเสีย่ง 
ประสบภยัแล้ง	3,043	ต�าบล	6,596	โครงการ	แบ่งเป็น	4	กจิกรรมหลกั	ได้แก่	 
การจัดการแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรของชุมชน	 การผลิตทางการเกษตรและ 
การแปรรปูผลผลิตเกษตร	การปรับปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ 
การผลิต	 และการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร	 รวมมีการใช้ 
แรงงาน	 870,000	 ราย	 ผู้ได้รับประโยชน์	 2.87	 ล้านครัวเรือน	 เกิดกระแส 
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนและจังหวัด	2,771	ล้านบาท
   ¡ มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 
    l	 นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวย 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	ปี	 2558/59	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (พลเอก	 ฉัตรชัย	 สาริกัลยะ)	 เป็นประธาน	 
ได้ด�าเนนิมาตรการ/โครงการทีส่นบัสนนุให้เกษตรกรและประชาชนสามารถ 
ลดรายจ่าย	สร้างรายได้	และขยายโอกาสในการปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตภยัแล้ง	 
ซ่ึงผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 
โดยคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง	ป	ี2558/59	 
จ�านวน	 8	 มาตรการ	 และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก	 9	 มาตรการ	 
รวม	17	มาตรการ	เกษตรกรและประชาชนได้รบัประโยชน์	จ�านวน	6.97	ล้านคน	 
คิดเป็นเงิน	106,208.31	ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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   ¡ มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559/2560	ประกอบด้วย
    l	 มาตรการเพือ่ลดความเสีย่งจากภยัแล้งด้านการเกษตร	6	มาตรการ	จ�านวน	29	โครงการ	 
ได้แก่	 1)	 การส่งเสริม/สร้างการรับรู ้	 สร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร	 1.01	 ล้านราย	 2)	 ส่งเสริมให้มี 
การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากพืชใช้น�า้มากเป็นกิจกรรมเกษตรที่ใช้น�้าน้อย	พื้นที่	519,100	ไร่	3)	สร้างแหล่งน�้า 
ขนาดกลาง	 2	 แห่ง	 แก้มลิง	 3	 แห่ง	 บ่อน�้าในไร่นา	 43,875	 บ่อ	 4)	 สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้าในไร่นา 
ของสมาชกิสถาบนัเกษตรกร	324	แห่ง	เกษตรกร	4,585	ราย	วงเงนิ	215.99	ล้านบาท	5)	สนบัสนนุเงนิกูป้ลอดดอกเบีย้ 
จากกองทุนพัฒนาสหกรณ	์ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย	วงเงิน	39.22	ล้านบาท	6)	จ้างแรงงาน	ซ่อม/สร้างงาน 
ชลประทาน	57,209	คน	วงเงิน	1,040.22	ล้านบาท
    l	 การจัดสรรน�า้ในช่วงฤดูแล้ง	 (่วันที่	1	พ.ย.	60	ถึง	30	เม.ย.	61)	24,836	ล้าน	ลบ.ม.	 
คิดเป็นร้อยละ	99	ของแผนจัดสรรน�า้	
    l	 การปฏิบัติการฝนหลวง	 (วันที่	 1	 มี.ค.	 –	 30	 พ.ค.	 61)	 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง	 
จ�านวน	 84	 วัน	 มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ	 96.71	 ขึ้นปฏิบัติงานจ�านวน	 1,289	 เท่ียวบิน	 
จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม	51	จังหวัด	
    l	 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	 (ภัยแล้ง)	 ไม่มี 
การประกาศเนื่องจากไม่มีความเสียหายด้านการเกษตร
    l	 การบริหารจัดการน�า้ฤดูฝน	ป	ี2561	โดยจัดท�าแผนการจัดสรรน�้าฤดูฝน	และแผนการ 
เพาะปลูกพืชฤดูฝน	 ซึ่งตั้งแต่วันที่	 1	 พฤษภาคม	 2561	 ถึง	 ปัจจุบัน	 ใช้น�้าไปแล้ว	 53,308	 ล้าน	 ลบ.ม.	 คิดเป็น 
ร้อยละ	70	ของแผนจัดสรรน�า้	ส่วนในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา	ตั้งแต่วันที	่1พฤษภาคม	2561	ถึงปัจจุบัน	ใช้น�้าไปแล้ว	 
5,004	ล้าน	ลบ.ม.	 คิดเป็นร้อยละ	96	ของแผนจัดสรรน�้า	 ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน	ป	ี 2561	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	 
8	สิงหาคม	2561)	ทั้งประเทศ	14.26	ล้านไร่	แบ่งเป็น	ข้าว	13.92	ล้านไร่	เก็บเกี่ยวแล้ว	0.63	ล้านไร	่พืชไร่	-	พืชผัก	 
0.34	ล้านไร	่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา	7.08	ล้านไร	่แบ่งเป็น	ข้าว	7.02	ล้านไร่	 เก็บเกี่ยวแล้ว	0.55	ล้านไร	่พืชไร่-พืชผัก	 
0.06	ล้านไร่	ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเตรียมเครื่องสูบน�้าเคลื่อนที่	สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี	นาปรัง	 
พืชไร	่และอุปโภคบริโภค	1,851	เครื่อง	ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน�้าตามพื้นที่	166	เครื่อง
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  2) ปัญหำอุทกภัย
   ¡ มาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2559/2560 
    l	 การช่วยเหลอืเยยีวยาเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากอุทกภัย	 ครัวเรือนละ	 3,000	 บาท	 ทั้งประเทศรวมเกษตรกร	 
1.78	ล้านครัวเรือน	วงเงิน	5,335.06	ล้านบาท
    l	 การช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 
ภาคใต้	ป	ี2559/60	ได้แก่	ผลิตและแจกจ่ายน�า้หมัก	พด.6	เพื่อบ�าบัดน�้าเสีย	 
0.52	 ล้านลิตร	 จ้างแรงงาน	 ซ่อม/สร้างงานชลประทาน	 0.44	 ล้านคน-วัน	 
ฝึกอบรมซ่อมเคร่ืองจักรขนาดเล็ก	 5,886	 ราย	 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	 พืช	 
ประมง	 ปศุสัตว์	 เกษตรกรรับบริการ	 34,140	 รายการ	 เสริมสร้างฟื้นฟู	 
12	โครงการ	ได้แก่	สนบัสนนุวัสดบุ�ารงุดิน	สนบัสนนุสารชวีภณัฑ์	เมลด็พนัธุผ์กั	 
พันธุ ์ส ้มโอทับทิมสยาม	 อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์	 ซ่อมแซมโครงการ 
ชลประทาน	ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้	ยกเว้นสินเชื่อ	เป็นต้น
   ¡ มาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560/2561
    l	 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 
พายตุาลสั	พายเุซนิกา	พายทุกซรีู	พายฤุดรู้อน	และหย่อมความกดอากาศต�า่ 
สรุปการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ	 3,000	 บาท	 รวม	 
1.99	 ล้านครัวเรือน	 วงเงิน	 5,981.54	 ล้านบาท	 ช่วยเหลือตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง	48,462	ราย	วงเงิน	373.59	ล้านบาท
    l	 การช ่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ ได ้ รับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย	 ครัวเรือนละ	 3,000	 บาท	 ทั้งประเทศกรอบวงเงิน	 
9,164.39	 ล้านบาท	 เบิกจ่ายให้เกษตรกรแล้ว	 (ณ	 วันที่	 16	 ก.ค.	 61)	 
6,026.55	ล้านบาท	เกษตรกร	2.01	ล้านครัวเรือน	
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  3) ปัญหำวำตภัย โดยในปี	 2561	 ได้ช่วยเหลือเกษตรกร 
ทีไ่ด้รบัความเสยีหาย	ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วยเงนิทดรองราชการ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตักิรณฉุีกเฉิน	พ.ศ.	2556	(อทุกภยั	ภยัแล้ง	ฝนทิง้ช่วง	 
วาตภัย	ศัตรูพืชระบาด	อัคคีภัย	อื่นๆ)	

ปี
ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ รวม

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท

2557 352,493 3,297.72 8,320 54.37 3,019 18.78 363,832 3,370.87

2558 322,786 3,614.45 2,497 55.21 453 0.42 325,736 3,670.08

2559 308,827 2,624.53 12,119 189.90 7,874 40.94 328,820 2,855.37

2560 609,907 5,502.84 29,680 216.79 16,563 73.35 656,150 5,792.98

รวม 1,594,013 15,039.54 52,616 516.27 27,909 133.49 1,674,538 15,689.30

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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(ปี 2558-2561) 

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

31



 2.3 กำรแก้ปัญหำรำคำผลผลิตสินคำ้เกษตรตกต�่ำที่ส�ำคัญ อาทิ

  1) ยำงพำรำ

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

•	 การโค่นยางที่มีอาย	ุ20	ขึ้นไป	แล้วปลูกทดแทน
ด้วยยางพันธุ์ดี	(ไร่)	

368,231 364,123 400,489 157,471

•	 สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม	 (ครัวเรือน)	 (กยท.	
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง)

62,559	 69,768 98,522 104,298

•	 สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
•	 รับซื้อยาง	(ตัน)
•	 มูลค่า	(ล้านบาท)	
•	 จ�าหน่ายยางให้กับ	 บริษัท	 CHINA	 HAINAN	

RUBBER	INDUSTRY	(ตัน)
•	 จ�าหน่ายยางโดยการประมลูให้กบับริษัทต่างๆ	

(ตัน)

148,799	
8,889

5,459

91,645

•	 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	
โดย

714,266	ครัวเรือน
วงเงิน	

10,461.78	ลบ.

715,565	ครัวเรือน
วงเงิน	

10,530.53	ลบ.

•	 สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาง	(วงเงิน	15,000	ลบ.)

16	ราย	
วงเงิน	8,887.5	ลบ.
คงเหลือ	14	ราย	
วงเงิน	8,541.20
	ลบ.	เนื่องจาก
ยกเลิก	1	ราย	
และอีก	1	ราย	

ท�าสัญญา	2	สัญญา

2	ราย	วงเงิน	
4,818.00	ลบ.	
และรายเดิมที่
เข้าร่วมในปี	59	

ได้รับวงเงินเพิ่มเติม	
400	ลบ.	จ�านวน	

1	ราย

•	 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ความยั่งยืน	โดยส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง
•	 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	(ราย)
•	 เนื้อที่	(ไร่)
•	 เกษตรกรทีไ่ด้รบัเงินงวดที	่1	(ราย)	(4,000	บ./ไร่)
•	 เนื้อที่	(ไร่)
•	 วงเงินสนับสนุน	(บาท)

14,914
94,940.99

8,493
45,453.20

181,812,800
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  2) สับปะรด การด�าเนินการของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	ได้แก	่การจัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรด	ช่วงเดือนพฤษภาคม	-	 
มิถุนายน	 2561	 การสนับสนุนการด�าเนินการกระจายสับปะรดโรงงาน	 
ออกนอกแหล่งผลติผ่านเครอืข่ายสหกรณ์	จดัท�าโครงการน�าร่องน�าสบัปะรด 
ผลสดไปท�าอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม	การท�า	Feed	Center	ท�าข่าว 
ประชาสัมพันธ์คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากการบริโภคสับปะรด	 
ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดต่างๆ	 
จัดงานบริโภคสับปะรด	 และกรมราชทัณฑ์ให้เรือนจ�าต่างๆ	 น�าสับปะรด 
ไปท�าอาหารเพิ่มขึ้น	เป็นต้น	
	 	 ส�าหรับมาตรการในระยะต่อไป	 ได้ก�าหนดพื้นที่ที่เหมาะสม 
และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สับปะรดโรงงาน	 ภายใต้	 Agri-Map	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ	 
Single	Command	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มที่	1	จังหวัดที่อยู่ในรัศมี 
รอบโรงงานแปรรูป	 100	 กิโลเมตร	 เพื่อก�าหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูก 
สับปะรดส�าหรับส่งเข้าโรงงานแปรรูป	รวม	12	จังหวัด	โดยส่งเสริมการผลิต 
สับปะรดโรงงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก	 
(Agri	 -	 Map)	 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผลิตตามหลัก	 GAP	 ในลักษณะ 
เกษตรแปลงใหญ่	การวจิยัพนัธุแ์ละพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ	และเทคโนโลย ี
หลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน	 สอดคล้องกับ 
ความต้องการของโรงงานแปรรูปและตลาด	 เป็นต้น	 กลุ่มที่	 2	 จังหวัดที่ม ี
การปลกูสบัปะรดโรงงานแต่อยูห่่างไกลโรงงานแปรรปูสบัปะรด	ก�าหนดเป็น 
พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกสับปะรด	 เพื่อเน้นการบริโภคผลสด	 โดยส่งเสริม 
การผลิตและการตลาด	 การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า	 (Brand	 Name)	 
การจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (GI)	การเชื่อมโยงผ่านกลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์	 
ไปยงัผูส่้งออก	/Modern	Trade/การค้าชายแดน	ฯลฯ	รวมกลุม่การผลติเป็น 
แปลงใหญ่และร่วมจัดท�าเกษตรพันธสัญญา	(Contract	farming)	จูงใจให้ม ี
การจัดตั้งโรงงานแปรรูปในเขตจังหวัด	 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน 
จากการปลูกสับปะรดโรงงานเป็นพืชชนิดอื่นๆ	เป็นต้น	
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  3) สกุร ด�าเนนิการเป็นตัวกลางในการเจรจาปรบัราคาให้เป็น 
ที่ยอมรับและเป็นธรรมระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกร 
แห่งชาต	ิพร้อมประชุมพ่อค้าคนกลางและผู้น�าเข้าเครื่องในสุกร

  4) ไข่ไก่ ด�าเนนิการให้ผูเ้ลีย้งไก่ยนืกรง	ลดปรมิาณการเลีย้ง	 
ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์	 ลดปริมาณโควต้าการน�าเข้าในปี	 2561	 
และ	ผูป้ระกอบการเลีย้งไก่พนัธุแ์ละผูป้ระกอบการส่งออกร่วมมอืกนัส่งออก 
ไก่ไข่	เพื่อลดปริมาณไก่ไข่ล้นตลาด

  5) กุ้ง 
   ¡	 การแก ้ไขป ัญหาเร ่งด ่วนเพื่อควบคุมและลด 
ความสูญเสยีของสนิค้ากุง้ทะเลจากกลุม่อาการตายด่วน	(EMS)	ด�าเนนิการใน	 
3	 กิจกรรมหลัก	 คือ	 (1)	 การน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกพันธุ์คุณภาพ	 
(2)	เพิม่ประสทิธภิาพระบบคดักรอง	ปอ้งกัน/เฝ้าระวงัโรคกุง้เพือ่ยบัยัง้	EMS	 
และ	(3)	เพิม่ก�าลงัการผลิตหัวเชือ้จลิุนทรย์ี	(ปม.1)	เพือ่ฟ้ืนฟแูหล่งเลีย้งกุง้ทะเล	 
ส่งผลให้ผลผลติกุง้ทะเลเพาะเลีย้งในช่วงเดอืนตุลาคม	2557	–	มนีาคม	2558	 
ปรับตัวดีขึ้นเป็น	123,762	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	25,000	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นทั้งผลผลิต 
และมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 ซึ่งผลผลิตกุ้งอยู่ที่	 96,506	 ตัน	 
มูลค่า	24,455	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.24	และ	2.24	ตามล�าดับ
   ¡	 การแก้ไขปัญหาภาวะราคากุ้งตกต�่า	ด�าเนินการ
    l	 ร ่ วมหารือกับภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข ้อง กับ
อตุสาหกรรมกุง้	เพือ่ลดต้นทุนปัจจยัการผลติ	โดยบรษิทั	เครอืเจรญิโภคภัณฑ์	 
จ�ากัด	(มหาชน)	ลดราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากราคาตัวละ	19	สตางค์	 
เหลือราคา	ตัวละ	16	สตางค์	ตั้งแต่วันที่	3	พฤษภาคม	-	30	มิถุนายน	2561	 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย	ปรับลดราคาอาหารกุ้งลงกระสอบละ	25	บาท	 
ตั้งแต่วันที	่3	พฤษภาคม	-	30	มิถุนายน	2561	และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 
สัตว์น�้าไทยปรับลดราคาสินค้าด้านปัจจัยการผลิตจากบริษัทสมาชิกลง 
ร้อยละ	 10	 เป็นระยะเวลา	 2	 เดือน	 โดยเริ่มต้ังแต่วันที่	 2	 พฤษภาคม	 -	 
30	มิถุนายน	2561	
    l	 ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย	 ด�าเนิน 
โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม	 โดยสมาคม 
อาหารแช่เยือกแข็งไทยรับซื้อผลผลิตกุ ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร 
ในราคาน�าตลาด	เป็นระยะเวลา	60	วัน	ปริมาณรวม	10,000	ตัน
    l	 ยื่ น ห นั ง สื อ ถึ ง ก า ร ไ ฟฟ ้ า ส ่ ว น ภู มิ ภ า ค 
ขอความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
    l	 เสนอโครงการเพิม่ขดีความสามารถด้านการผลติ 
และการตลาดกุ้งทะเล	 เพื่อการบริโภคภายในประเทศ	 ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	 (คชก.)	 เพื่อแก้ไขปัญหาราคากุ้ง 
ตกต�า่ระยะยาว
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 2.4 กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพนมโรงเรียน โดย 
ก�าหนดให้มีหลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนนิงานโครงการอาหารเสรมิ	(นม)	โรงเรยีน	 
ที่มีการก�ากับดูแลกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กนักเรียนไทย	 
รวม	7.45	ล้านคน	ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพสูงขึ้นครบ	260	วัน	และเกษตรกร 
ที่เลี้ยงโคนม	 5,753	 ฟาร์ม	 (จากฟาร์มโคนมทั้งหมด	 16,700	 ฟาร์ม)	 
มีความมั่นคงทางอาชีพ	 มีรายได้เฉล่ีย	 3,491	 บาท/ฟาร์ม/วัน	 หรือ	 
1.27	ล้านบาท/ฟาร์ม/ปี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1)	 ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
โคนมให้ได้มาตรฐาน	GAP

4,065	ฟาร์ม 4,596	ฟาร์ม 3,506	ฟาร์ม

2)	 พัฒนาคุณภาพน�้านมดิบ 
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

•	 เพิ่มปริมาณเนื้อนม	ให้เป็น	
12.20	

•	 ลดปริมาณเซลล์เม็ดเลือด
ขาว	เป็น	600,000	เซลล์/	ซี.ซี.

•	 เพิ่มปริมาณเนื้อนม	ให้เป็น	
12.25	%

•	 ลดปริมาณเซลล์เม็ดเลือด
ขาวเป็น	550,000	เซลล์/ซี.ซี.	

•	 เพิ่มปริมาณเนื้อนมรวม	
Total	Solid	เป็น	12.25%

•	 ลดปริมาณเม็ดเลือดขาวจาก	
550,000	เซลล์/ซีซี
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 2.5 กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย (IUU) ได้บูรณาการจัดท�าแผนปฏิบัติการและจัด 
ระเบียบการประมงไทย	 เพื่อให้ทรัพยากรประมงและทะเลไทยมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ตามหลักสากลถูกต้อง	 โดยมีพระราชก�าหนดการประมง	 พ.ศ.	 2558	 บังคับใช้เมื่อวันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2558	 
และได้ออกอนบุญัญตักิฎหมายรองของพระราชก�าหนด	การประมง	พ.ศ.	2558	ได้ออกครบ	91	ฉบบั	และได้ปรบัปรงุ 
พระราชก�าหนดการประมง	 พ.ศ.	 2558	 เป็นพระราชก�าหนด	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2560	 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 29	 
มิถุนายน	2560	โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง	SIOFA	(เครือรัฐออสเตรีย	หมู่เกาะคุก	สหภาพยุโรป	 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ประเทศญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 สาธารณรัฐมอริเชียส	 และสาธารณรัฐเซเชลส์)	 เมื่อวันที่	 22	 
พฤษภาคม	 2560	 และ	UNFSA	 (UN	 Fish	 Stock	 Agreement)	 เมื่อวันที่	 29	พฤษภาคม	 2560	 เรียบร้อยแล้ว	 
มีการจัดท�าสถานะของกองเรือประมง	ตามค�าสั่ง	คสช.	22/2560	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2561)	รวมทั้งสิ้น	 
38,955	ล�า	ประกอบด้วย	เรือท�าการประมง	38,312	ล�า	เรือขนถ่าย	515	ล�า	เรือบรรทุกน�้ามัน	104	ล�า	เรือบรรทุก 
น�้าจืด	24	ล�า	และกรมประมงด�าเนินการออกใบอนุญาตการท�าประมงพาณิชย์	 รอบปีประมง	2561-2562	 (ข้อมูล	 
ณ	วันที	่ 1	 เมษายน	2561)	 โดยได้มีการออกใบอนุญาตแล้วทั้งสิ้น	10,645	 ใบ	กรมประมงได้มีการผลักดันให้ศูนย์	 
VMS	เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง	(Fishery	Monitoring	Center	:	FMC)	 
เพื่อควบคุมกองเรือได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ผลด�าเนินการศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเข้าออก	(PIPO)	30	ศูนย์	จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า	(FIP)	21	แห่ง	ท�าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
ศูนย์	 PIPO	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 และได้จัดท�าความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น	 ในการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย	 (IUU)	 ในระดับภูมิภาค	 ท�าให้ทรัพยากรประมงและทะเลไทยมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน ์
อย่างยั่งยืนตามหลักสากลถูกต้อง	 และการลงแรงท�าประมงทั้งประเทศ	 (Over	 Fishing)	 ลดลง	 ได้มีการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการด�าเนินการตามมาตรการทางปกครอง	โดยให้มีระยะเวลาในการด�าเนินคดีให้สั้นลง
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 2.6 กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 
ด้ำนกำรประมง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่	 เช่น	 
กรมการจัดหางาน	กรมสวัสดิการฯ	กรมเจ้าท่า	DSI	ฯลฯ	ตรวจและคุ้มครอง	 
แรงงานในภาคประมง	 อบรมส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช ้
แรงงานที่ดี	 (GLP	 )	 ผลของการจับกุมด�าเนินคดีที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ 
ร่วมบูรณาการ	 ในปี	 2561	 มีคดีที่เกิดจากแรงงานประมงเพียง	 7	 คดี	 
มีผลการด�าเนินงานดังนี้

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561

1.	บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน 41	ครั้ง 64	ครั้ง 151	ครั้ง 144	ครั้ง

2.	อบรมส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัต	ิการใช้แรงงานที่ดี	(GLP) 137	ราย 978	ราย 160	ราย 197	ราย

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 
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การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร

3

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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3. กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักงานบูรณาการเพื่อ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	 โดยใช้ตลาดน�าการผลิต 
และน�าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ยกระดับ 
เกษตรกร	และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ 
เกษตรกรรมพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพไปสู ่
ไทยแลนด	์4.0	ดังนี้	

 3.1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

  1) กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
ตำมควำมต้องกำรของตลำด (ต้นทำง) โดยด�าเนินการ
	 	 	 (1)	 ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพพัฒนา 
ศนูย์เมล็ดพนัธุข้์าว	โดยสร้างศนูย์เมล็ดพนัธุข้์าวแล้ว	5	ศูนย์	คือ	ศูนย์เมลด็พนัธ์ุ 
ข้าวศรีสะเกษ	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอ�านาจเจริญ	 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก	และอีก	2	ศูนย	์คือ	 
ศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวพจิติร	และศนูย์เมล็ดพนัธุข้์าวชยัภมิู	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
ก่อสร้าง	ซ่ึงท้ัง	5	ศนูย์	สามารถผลติเมลด็พนัธุข้์าวได้ประมาณปีละ	3,300	ตนั	 
ผลติพนัธุด์ ี: ผลติเมลด็พนัธุข้์าวชัน้พนัธ์ุคดั ทีม่คีวามบรสิทุธิปี์ละประมาณ	
300	ตนั	ผลติเมลด็พนัธุข้์าวชัน้พันธุห์ลกัปีละไม่น้อยกว่า	3,000	ตนั	ผลติข้าว 
ชัน้พนัธุข์ยายและจ�าหน่ายปีละไม่น้อยกว่า	80,000	ตนั	ผลติพนัธ์ุพชืไร่	พชืสวน	 
มากกว่า	50	ชนิด	และกระจายพันธุ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในช่วงป	ี2558-2561	 
เป็นเมล็ดพันธุ	์(ถั่วเหลือง	ถั่วเขียว	ถั่วลิสง	ถั่วหรั่ง	ถั่วพุ่ม	ข้าวโพด	ข้างฟ่าง	 
ทานตะวัน	 ฝ้าย	 งา	 และพืชผัก)	 รวม	 5,497.30	 ตัน	 ท่อนพันธุ์	 (อ้อยและ 
มันส�าปะหลัง)	 รวม	 81.13	 ล้านท่อน	 ต้นพันธุ ์	 (ไม้ผล	 ไม้เมืองหนาว	 
พืชอุตสาหกรรม	พืชผัก	พืชสมุนไพร	ไม้ดอก)	รวม	4.59	ล้านต้น	เมล็ดงอก	 
(ปาล์มน�้ามัน)	3.10	ล้านเมล็ด	ผลพันธุ	์ (มะพร้าว)	467,691	ผล	หน่อพันธุ์	 
(สบัปะรด	กล้วย)	รวม	1.47	ล้านหน่อ	หวัพันธุ	์(มนัฝรัง่	ไม้ดอก)	รวม	1.10	ล้านหวั	 

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

39



ยอดพันธุ์	(ไม้ดอก)	245,050	ยอด	สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกแก่เกษตรกร 
ไม่น้อยกว่า	 1.08	 ล้านไร่	 ผลิตก่ิงช�าหม่อน	 1.62	 ล้านต้น	 หม่อนช�าถุง	 
236,431	ถุง	ไข่ไหมพันธุ์ดี	104,136	แผ่น	ไข่ไหมอีรี่	1,180	ถุง	เกษตรกร 
ได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	 4,581	 ราย	 ผลิตปัจจัย 
การผลิตทดแทนการใช้สารเคมี	 ในช่วงปี	 2558-2561	 จ�าหน่ายไปสู่ 
กลุ่มเป้าหมายแล้ว	 อาทิ	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 เช่น	 
เชื้อไวรัส	NPV	392.50	ลิตร	ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง	2,301	กระป๋อง	หัวเชื้อ 
ไส้เดือนฝอย	25,785	ซอง	เหยื่อหนูโปรโตชัว	340,700	ก้อน	ไส้เดือนฝอย 
พันธุ์ไทย	140	ชุด	กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ	 (ไมโครไรซ่า	แหนแดง	หัวเชื้อจุลินทรีย์	 
เช้ือไรโซเบยีม)	รวม	212.34	ตัน	ชดุตรวจสอบเชือ้จลิุนทรย์ี	1,838	ชดุ	กลุม่เช้ือ 
พันธุ์บริสุทธิ์	 ตาส้มปลอดโรค	 72,954	 ตา	 แม่พันธุ์เชื้อเห็ด	 13,506	 ขวด	 
กลุ่มแมลงก�าจัดศัตรูพืช	 ได้แก่	 แตนเบียน	 (หนอนกออ้อย)	 29.51	 ล้านตัว	 
แตนเบียนแมลงด�าหนาม	 52,613	 มัมม่ี	 แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง	 
280,615	คู่	แตนเบยีนหนอนหวัด�ามะพร้าว	283,570	ตวั	และแมลงหางหนบี	 
13,700	ตัว
	 	 	 (2)	 พฒันาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน	พชื	ประมง	 
ปศุสัตว์	 โดยตรวจรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม	 41,299	 ฟาร์ม	 
ตรวจรับรองสถานประกอบการและโรงงาน	 37,800	 แห่ง	 ตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการน�าเข้าและส่งออก	320,510	ตัวอย่าง

พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
(กรมประมง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.	ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน	(ฟาร์ม) 31,243 31,805 32,444 31,658

2.	ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	(โรงงาน) 315 311 316 423

3.	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง(ตัวอย่าง) 135,683 125,565 71,634 139,290

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ปี 2558-2561) 
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	 	 	 (3)	 ส่งเสริม/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 ด้านปศุสัตว์	 โดยผลิตสัตว์พันธุ์ดีได้	 764,750	 ตัว	 
ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม	 182,053	 ตัว	 ผลิตพืชอาหารสัตว์	 27.27	 ล้านกิโลกรัม	 ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์	 
อนรุกัษ์พนัธุพ์ชือาหารสตัว์	และครอบครองเชือ้จลุนิทรย์ี	533	สายพนัธุ	์บรกิารเสรมิสร้างภมิูคุ้มกนัโรคสตัว์	(Rabies)	 
586,664	ตัว	บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	(สุกร)	6,780	ตัว	บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	(FMD	โคเนื้อ/ 
กระบือ/แพะ-แกะ)	รอบที่	1	(ต.ค.60	–	มี.ค.	61)	3.31	ล้านตัว	บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	(Haemorrhagic)	 
86,500	 ตัว	 บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	 (FMD	 โคนม)	 304,639	 ตัว	 บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	 
(ไข้หวัดนก)	 24.72	 ล้านตัว	 ด้านพืช	 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	 วางแผนการผลิต	 อาทิ	 ไผ่และหวาย	 กาแฟ	 
ข้าวโพดเล้ียงสตัว์	มนัส�าปะหลงั	ปาล์มน�า้มนัอ้อย	สบัปะรด	มะพร้าว	ไม้ผล	พชืสมนุไพร	รวม	38,757	ราย	ด้านหม่อนไหม	 
อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน	140	พันธุ์	พันธุ์ไม้ย้อมสี	140	ตัวอย่าง	พัฒนาปรับปรุงธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม	4	แห่ง	 
เลี้ยงอนุรักษ์และฟื้นฟูเชื้อพันธุกรรม	 272	พันธุ	์ บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	 
ส�าหรับผู้ชรา	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาส	166	ราย	ส่งเสริมและพัฒนาไหมอุตสาหกรรม	136	ราย

กิจกรรม/ปี หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561

ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ล้านตัว 1.7512 1.8638 1.8583 1.2856

ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม ล้านตัว 0.3924 0.3905 0.3822 0.2950

ผลิตพืชอาหารสัตว์ กิโลกรัม 59,679,425 69,456,723 64,957,981 46,607,482

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ สายพันธุ์ 593 1,190 1,005

Rabies ล้านตัว 0.9243 1.1415 0.4608 1.2806

FMD	สุกร ตัว 0.0539 0.0393

FMD	โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ ล้านตัว 5.3919 5.3039 5.2070 2.7792

FMD	โคนม ตัว 0.6928 0.3332

Haemorrhagic ล้านตัว 1.1897 1.0754 1.0533 1.0020

วัคซีนรวม	(นิวคลาสเซิล+หลอดลมอักเสบ) ล้านตัว 21.1331 15.8663 17.8762 14.4245

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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  2) กำรพัฒนำศกัยภำพกระบวนกำรแปรรปูสนิค้ำเกษตร  
(กลำงทำง)
	 	 	 (1)	 พัฒนากระบวนการและแปรรูปสินค้า	 พัฒนา 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์	 5	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผงชงเพื่อ 
สุขภาพ	ไอศกรีมน�า้ข้าวกล้องงอก	ลิปสติกจากข้าว	สารสกัดจากร�าข้าว	และ 
กระดาษซบัมันจากฟางข้าว	พฒันากลุม่ปลกูสมุนไพรให้เข้าสูร่ะบบการจัดการ	 
GAP/GMP	 2	 แห่ง	 คือ	 จังหวัดเชียงราย	 (ศวส.เชียงราย)	 และจังหวัดตรัง	 
(ศวส.ตรัง)	ส่งเสรมิการแปรรปูสนิค้าหม่อนไหมและผลติภณัฑ์	เข้าสูม่าตรฐาน 
แก่เกษตรกร	282	ราย
	 	 	 (2)	 ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่สนับสนนุวิสาหกจิชมุชน 
ในการรวบรวมและเพิม่มูลค่าสนิค้าข้าว	(สนบัสนนุยุง้ฉาง	ลานตาก	เครือ่งสข้ีาว	 
ฯลฯ)	 ด�าเนินการแล้ว	 1	 แห่ง	 และพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ 
ข้าวแล้ว	120	ราย
	 	 	 (3)	 พัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจสนับสนุนอุปกรณ ์
การผลิต	 การตลาด	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรแก่ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว	43	แห่ง

  3) กำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรตลำดสินค้ำเกษตร  
(ปลำยทำง) จัดตลาดสินค้าเกษตรที่ตลาด	อ.ต.ก.	และใน	38	จังหวัด	จัดตั้ง	 
Mini	อ.ต.ก.	10	แห่ง	และพัฒนาตลาดเกษตรกร	45	แห่ง

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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 3.2 กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  1) กำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์	 61,625	 ไร่	 เกษตรผสมผสาน	3,827	 ไร	่ 
วนเกษตร	5,764	ไร่

  2) กำรส่งเสรมิกำรด�ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิด�าเนนิการส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตร	 
ด้วยการอบรม/ให้ความรู้/สอนแนะการจัดท�าบัญช	ี69,682	ราย	ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ	 
ทั้งด้านพืช	 ประมง	 ปศุสัตว์	 69,167	 ราย	 ส่งเสริมสหกรณ์ให้กับสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ 
โครงการ	 689	 แห่ง	 ส�ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน	 จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	 ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 
515,061.49	ไร	่และก่อสร้างแหล่งน�า้เพื่อสนับสนุนโครงการฯ	432	รายการ	ด�าเนินการได้ร้อยละ	42.19	ให้บริการ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร	450,842	ราย	รวมทั้งก่อสร้างแหล่งน�้าสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริได้รับน�า้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

  3) กำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	 
การสนบัสนนุกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟแูละรกัษาสิง่แวดล้อม	สนบัสนนุศูนย์พฒันาโครงการหลวง 
เป็นศนูย์เรยีนรูบ้นพืน้ทีส่งู	เพือ่ขยายองค์ความรูใ้ห้ชมุชนบนพืน้ทีส่งูอืน่ๆ	ในพืน้ทีศ่นูย์พฒันาโครงการหลวง	39	แห่ง	 
6	 จังหวัด	 โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	 155,378	 ราย	 จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและ 
น�้าเกษตรพื้นที่สูง	 และขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	 44,928	 ไร่	 แนะน�าส่งเสริม 
สนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	42	แห่ง	สมาชิก	1,399	ราย

  4) กำรส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปหตัถกรรมพ้ืนบ้ำนของไทย ด�าเนนิการสนบัสนนุให้มกีารประกอบ 
อาชีพผสมผสานทั้งอาชีพการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน	4,946	ราย	
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 3.3  กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรและระบบสหกรณ์

  1) กำรพัฒนำระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยอ�านวยการส่งเสริม	 สนับสนุนระบบสหกรณ ์
ให้มีความเข้มแข็ง	 พัฒนาความสามารถการบริหารการจัดการการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี 
ประสิทธิภาพ	 ส่งผลถึงสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยด�าเนินการส่งเสริม	แนะน�า	ก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	13,083	แห่ง	แบ่งเป็น	สหกรณ์ภาคการเกษตร	 
4,669	แห่ง	สหกรณ์นอกภาคการเกษตร	3,580	แห่ง	และกลุ่มเกษตรกร	4,834	แห่ง

  2) กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน โดย	 ด�าเนินการประเมิน 
ศกัยภาพและจดัท�าแผนพัฒนาวสิาหกิจชุมชน	14,935	ราย	อบรมพฒันาสินค้าแปรรปูขัน้ต้น	681	ราย	อบรมการบริหาร 
จัดการท่องเที่ยว	250	ราย	อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่	7,889	ราย

  3) กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีให้มีคุณภำพ โดยด�าเนินการประเมินความพร้อม 
รบัการตรวจสอบของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรและเข้าปฏบิตังิานสอบบญัชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	11,524	แห่ง	 
ตรวจสอบความถูกต้องในการท�าธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกเป้าหมาย	24,500	ราย	ด�าเนินการ 
ยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์โดยวิธีการสอบทานโดยตรงกับสมาชิก	 422,284	 ราย	 จัดท�าหลักสูตรอบรมพัฒนา 
ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 6,874	 แห่ง	 อบรมให้ความรู้ 
แก่สมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการท�าธุรกรรมทางการเงินของตนเองกับสหกรณ์	28,052	ราย
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  4) กำรสร้ำงอำสำสมัครเกษตร คดัเลอืกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิน่ตามความช�านาญเฉพาะสาขา	 
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	อาทิ	การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	 
82,847	 ราย	 อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	 15,000	 ราย	 ถ่ายทอดความรู้การจัดท�าแผนการผลิตรายบุคคล	 IFPP	 
12,122	ราย	พัฒนาอาสาปศุสัตว	์5,187	ราย	พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี	3,343	ราย

  5)  กำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างโอกาสทางการศึกษา	 การเข้าถึงองค์ความรู ้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเกษตร	 และการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม	 โดยส�านักงาน 
การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ส�านกังานคณะกรรมการอาชวีะศึกษา	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยัร่วมจดัท�า 
หลักสูตร	 รับสมัครเกษตรและบุคคลที่ใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 จัดที่ดินรองรับ 
ตามพระราชบญัญตักิารปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาอาชพีเกษตรกรสร้างและพฒันา 
เกษตรกรรุ่นใหม่	15,299	ราย

  6)  กำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรเกษตรและพัฒนำศักยภำพเกษตรกร ผ่านศูนย์ถ่ายทอด 
ประจ�าต�าบล	ให้สามารถผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริม	82,385	ราย	ประกอบด้วย	พัฒนาศักยภาพ 
ด้านปศุสัตว์	 37,743	 ราย	 พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรระบบส่งเสริมการเกษตร	 773	 ราย	 เสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร	22,432	ราย	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	21,437	ราย	ส่งเสริม 
เคหกิจเกษตรเพื่อความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน	 โดยอบรมถ่ายทอดความรู ้เคหกิจเกษตร	 เทคโนโลยี 
การผลิตอาหาร	 ส่งเสริมการปลูกพืช	 และการถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน	 2,010	 ราย	 จัดตั้ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา	 เพื่อจัดท�าแปลงสาธิตเป็นแหล่งถ่ายทอด/สาธิต/ 
ศึกษาดูงาน	 และเรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่และเป็นเครือข่าย	 (Node)	 
3,199	แห่ง	อบรมการจดัท�าบัญชีต้นทนุอาชีพรายบคุคล	920,407	ราย	อบรมการใช้ข้อมลูทางบัญชใีนการประกอบอาชพี	 
30,022	ราย	และอบรมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	18,044	ราย
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 3.4  กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง  
ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด	 และ 
สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและสร้างธรรมาภิบาล	โดย

  1)  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ 
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 ด้านปศุสัตว์	 9	 กลุ่ม	 
ด้านประมง	 10	 กลุ่ม/และด้านพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัด 
สถาบันเกษตรกร	 150	 กลุ่ม	 ด�าเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ 
อุปกรณ์การแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร	131	แห่ง	

  2)  กำรสร้ำงโอกำสประชำชนให้เข้ำถึงแหล่งทุน โดย 
พักช�าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว 
ปีการผลิต	 2559/60	 แล้ว	 183	 แห่ง	 27,622	 ราย	 จ�านวนมูลหนี้ต้นเงิน	 
2,803.44	 ล้านบาท	 ดอกเบี้ยชดเชย	 63.52	 ล้านบาท	 ช่วยเหลือ 
ด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	 ปี	 2559/60	 
แล้ว	 168	 แห่ง	 12,784	 ราย	 มูลค่า	 15.42	 ล้านบาท	 ช่วยเหลือเกษตรกร	 
ที่ได้รับอนุมัติเงินกู ้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ 
ผู้ยากจน	463	ราย	วงเงิน	185.46	ล้านบาท	จ�านวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนซื้อคืน	 
2,033-1-00.7	 ไร	่ สนับสนุนทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริม 
เกษตรกรภายใต้กองทนุสงเคราะห์เกษตรกร	3	โครงการ	คือ	โครงการส่งเสรมิ 
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินแปลงที่	 421	 อ�าเภอวังน�้าเย็น	 
จังหวัดสระแก้ว	 โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคขุนด้วยระบบแปลงใหญ่ 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 โครงการฟื ้นฟูช่วยเหลือ 
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง	

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ปี 2558-2561) 

46



 3.5  กำรฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภำพดิน ประกอบด้วย

	 	 1)		ปรับปรุงคุณภาพดิน	(เปรี้ยว	เค็ม	กรด)	756,201	ไร่	
	 	 2)		ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	3.17	ล้านไร่
	 	 3)		พัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ	 (ทุ ่งกุลาร้องไห้,	 ทุ ่งสัมฤทธิ์,	 ลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา,	 ฟื ้นฟูพื้นที ่
	 	 	 ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลา,	ทุ่งหมาหิว)	ด�าเนินการได้	51,965.61	ไร่
	 	 4)		พัฒนาที่ดินในพื้นที่นิคมการเกษตร	20	แห่ง	
	 	 5)		รองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	 ด้วยการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	 
	 	 	 พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	จัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง	59,934	ไร่
	 	 6)		ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	4.01	ล้านไร่

 3.6  กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม ร่วมด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ 
ไฟป่า	โดยส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย	์เพื่อลดการเผาป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ	 
99,683	 ไร่	 ถ่ายทอดความรู ้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	 13,620	 ราย	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง 
เครือข่ายเกษตรกร	56	ต�าบล	พื้นที่น�าร่องกลุ่มเดิมในป	ี2559	และ	2560	จ�านวน	44	ราย	น�าร่องสาธิตเทคโนโลย ี
การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา	34	ต�าบล
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 3.7 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมด�าเนินการ 
ส่งเสริมพลังงานทดแทนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผน	 AEDP	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนฟาร์มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยง	โค	กระบือ	ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน�าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	26	ฟาร์ม

 3.8 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ แบ่งออกเป็น	6	ภาค

  1)  ภำคเหนอื เพือ่ยกระดบัการพฒันาภาคการเกษตรของจงัหวัดในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืให้มมีาตรฐาน	 
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต	การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	และการส่งเสริมด้านการตลาด 
ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยจัดหาน�้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	 ก่อสร้างระบบกระจายน�้าและพัฒนาแหล่งน�า้ 
และระบบกระจายน�า้	อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ	650	ราย	ส่งเสริมการใช้ชีวิต 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 290	 ราย	 เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์	 30	 ราย	 ส่งเสริม 
เกษตรทฤษฎีใหม่	438	ราย	เกษตรกรจัดท�าแปลงเกษตรในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ	200	ราย	สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ไม้ผล	พืชผัก	200	ราย	และแปลงส่งเสริมเกษตรพอเพียง	200	ราย	อบรมเกษตรกรในการจัดท�าแผนพัฒนาธุรกิจ 
กลุ่มวิสาหกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 200	 ราย	 อบรมเกษตรกรในการผลิตพืชสมุนไพร	 60	 ราย	 อบรมเกษตรกร	 
437	ราย	ในการส่งเสริมและพัฒนาล�าไยให้ปลอดภัย	อบรมเกษตรกร	386	ราย	ในการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนา 
คุณภาพผลผลิตสับปะรดให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
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  2)  ภำคตะวนัออก ด�าเนนิการก่อสร้างฝาย	อาคารบงัคบัน�า้	 
ประตูระบายน�้า	ซึ่งจะท�าให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์	260	ครัวเรือน	พัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 มีครัวเรือน 
ได้รับประโยชน	์5,000	ครัวเรือน	และโครงการบริหารจัดการน�้าขนาดใหญ	่ 
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 3,680	 ครัวเรือน	 พัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้ 
มาตรฐานและแปรรูปสินค้าเกษตรภาคตะวนัออก	(ทเุรยีน	มังคุด	ล�าไย	มะม่วง	 
ขนุน	มะพร้าว	สับปะรด)	โดยอบรมหลักสูตร	“เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ 
และการรบัรองคุณภาพ”และศกึษาดงูานโรงงานแปรรปูต้นแบบแก่เกษตรกร	 
1,000	ราย	

  3)  ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ด�าเนนิการจดัหาน�า้และระบบ 
กระจายน�้า	 เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์	 
10,180	ไร่	และจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	(จัดการลุ่มน�า้โขง)	 
112,641	ไร่	ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับแก่เกษตรกร	450	ราย	 
และยกระดับคุณภาพเส้นไหมตามมาตรฐานและออกแบบลวดลายผ้า	 
48	ลวดลาย	เพื่อยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

49



  4)  ภำคกลำง ด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 
สนับสนุนการผลิต	ด้วยการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบกระจายน�้า	ซึ่งมีพื้นที ่
ชลประทานเพิ่มขึ้น	 11,000	 ไร่	 มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 250	ครัวเรือน	 
ถ่ายทอดความรู	้อบรมเกษตรกรในการพฒันาศักยภาพการผลติพชืปลอดภยั	 
500	 ราย	 การผลิตสับปะรดผลสดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา	 500	 ราย	 
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพร	430	ราย	ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	 
480	 ราย	 และพัฒนาระบบบริหารจัดการในการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ ่
แก่เกษตรกร	60	ราย

  5) ภำคใต้ ด�าเนินการก่อสร้างแก้มลิง	ก่อสร้างสถานีสูบน�้า 
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าเพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา	 
ปาล์มน�า้มนั	พชืผลทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	ตลอดจนเพิม่ประสทิธิภาพการกกัเกบ็น�า้ 
และบรรเทาอุทกภัยภาคใต้	 อบรมเกษตรกร	 “เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม ้
และการรับรองคุณภาพ”	 706	 ราย	 ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปต้นแบบ	 
586	ราย	สัมมนาการบริหารจัดการผลไม้สู่	Zero	waste	185	ราย

  6) ภำคใต้ชำยแดน ด�าเนนิการก่อสร้างระบบส่งน�า้	คันกัน้น�า้	 
พฒันาระบบบริหารจัดการน�า้เพือ่สนบัสนนุการผลติ	แปรรูป	การสร้างมลูค่าเพิม่	 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแปลงใหญ่	 คิดเป็นร้อยละ	 45	 พัฒนา 
แหล่งน�้าอุปโภค	 บริโภค	 และการเกษตรอย่างพอเพียงกับความต้องการ 
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน	คิดเป็นร้อยละ	94.24	
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 3.9  กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงานวิจัย 
และนวตักรรมด้านพชื	ด้านประมง	ด้านปศสุตัว์	ด้านเทคโนโลยกีารผลิตด้าน 
เทคโนโลยีฝนหลวง	 รวม	 434	 แผนงาน/โครงการ	 และน�าองค์ความรู้จาก 
ผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรแก้ปัญหาการผลิตของเกษตรกร	อาทิ

  1) กำรปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ 14	ชนิด	รวม	21	พันธุ์	 
เช่น	ข้าวโพดหวานลูกผสม	1	พันธุ์	อ้อยพันธุ	์4	พันธุ	์มันส�าปะหลัง	1	พันธุ์	 
ปาล์มน�้ามันลูกผสม	 1	 พันธุ์	 ทุเรียน	 3	 พันธุ์	 ส้ม	 1	 พันธุ์	 อัญชัน	 1	 พันธุ์	 
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้พระราชทานชื่อ 
พันธุ์อัญชันว่า“เทพรัตน์ไพลิน	63”	)

  2) นวตักรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรผลติที่ได้มีกำรขยำยผล 
เชิงพำณิชย์แล้ว เช่น	 การผลิตถั่งเฉ่าสีทอง	 ต้นแบบลดต้นทุนการเลี้ยง 
ปลานิลด้วยใบหม่อนสด	 ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย	์ 
เพื่อการส่งออก	 กระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง	 G0	 ปลอดโรคไวรัสด้วย 
ระบบแอโรโพนิกส์	 การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ ์ไทยเพื่อใช้ก�าจัด 
แมลงศัตรูผัก	 เทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน	 POCY	 KIT	 
ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้	การสกัดสารจากเปลือกกล้วย	เป็นต้น
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  3)  นวัตกรรมด้ำนเคร่ืองจักรกลที่ได้มีกำรขยำยผลเชิงพำณิชย์แล้ว เช่น	 อากาศยานไร้คนขับ 
เพื่อการฉีดพ่นสารชีวินทรีย์	เครื่องสับมันส�าปะหลัง	เครื่องขุดมันส�าปะหลัง	เครื่องกะเทาะกะลาเมล็ดมะคาเดเมีย

  4)  ส่งเสรมิให้ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรอื	สวก.	ด�าเนนิงานบรหิาร 
การวิจัยด้านการเกษตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน	 ผ่านกลไก	 “ประชารัฐ”	 ของรัฐบาล	 
เน้นการพฒันางานวิจยัเพือ่เร่งสนองนโยบาย	“ประเทศไทย	4.0”	ควบคูไ่ปกบัการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี	 
และนวัตกรรม	ที่สามารถก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย
	 	 	 4.1)	การสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเน้นการก�าหนดโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหา	 
ภาคการเกษตร	และสนับสนุนทนุวจิยัในลักษณะ	Selected	Topics	ทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์ 
จากผลงานวิจัยได้อย่างตรงประเด็น	ผลการด�าเนินงานสนับสนุนทุนวิจัย	797	โครงการ	เป็นเงิน	1,988.31	ล้านบาท
	 	 	 4.2)		การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ผลการด�าเนินงานยื่นขอรับความคุ้มครอง	 
สิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตร	และลิขสิทธิ	์รวม	189	ค�าขอ	คิดเป็นร้อยละ	164	ของแผนรวม	(115	ค�าขอ)
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	 	 	 4.3)		การผลักดันผลงานวิจัยไปสู ่การใช ้ประโยชน์	 
มุ่งเน้นการผลักดันผลงานวิจัยทั้งในเชิงนโยบาย	 สาธารณะ	 และพาณิชย์	 
ผ่านกลไกประชารัฐ	 ผลการด�าเนินงานสามารถผลักดันผลงานวิจัย 
และพัฒนา	 สู่การใช้ประโยชน์แล้ว	 253	 โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ	 160	 
ของแผนรวม	 (158	 โครงการ)	 อาทิ	 สนับสนุนทุนวิจัยแก่สถานศึกษาต่างๆ	 
เช่น	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ให้ด�าเนินงานวจัิย	“การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ 
จากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง”	 และอนุญาตใช้สิทธิจากผลงานวิจัย 
ให้แก่ภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวมีสี	 จ�านวน	 
8	 ราย	สนับสนุนทุนวิจัยแก่กรมประมง	 ให้ด�าเนินงานวิจัย	 “การเพาะเลี้ยง 
ปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว”	 และร่วมกับบริษัท	 เบทาโกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
สนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	 ในพื้นที่น�าร่อง	 
5	จงัหวดั	ได้แก่	นครราชสมีา	หนองคาย	ก�าแพงเพชร	ขอนแก่น	และอ่างทอง	 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	200	ราย	สนบัสนุนทนุวจิยัแก่มหาวทิยาลยัมหดิล	 
ให้ด�าเนินงานวิจัย	 “ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์”	 และผลักดันผลงาน 
วิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย	 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ	 เรื่อง	 
“ก�าหนดอาหารห้ามผลติ	น�าเข้า	หรอืจ�าหน่าย”	ลงนามในราชกจิจานุเบกษา	 
เมื่อวันที	่13	มิถุนายน	2561
	 	 	 4.4)	การจัดท�าคลังข ้อมูลด ้านการวิจัยการเกษตร 
ของประเทศ	โดยบรูณาการฐานข้อมลูงานวจิยั	และเชือ่มโยงข้อมลูการเกษตร 
องค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศให้สามารถใช้งานได้จริง	 ภายใต	้ 
“โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ”	 
มีความร่วมมือกับ	 24	 หน่วยงานส�าคัญด้านการวิจัยการเกษตร	 ก�าหนด 
แล้วเสร็จในปี	2561
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 3.10  กำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณ์

  1) กำรเร ่งรัดปรับกลไกกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำรระดับพ้ืนที่ ให ้เกิดประสิทธิภำพ  
จากการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ที่ผ่านมา	พบว่า	การแก้ไขปัญหาระยะสั้นเร่งด่วน	และการวางแผน 
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในระยะต่อเนื่อง	 ระบบและโครงสร้างการขับเคลื่อนภาคเกษตรของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและพื้นที่มีความส�าคัญมาก	 ท�าให้จ�าเป็นต้องปรับกลไกการขับเคลื่อน 
แบบบูรณาการทั้งในส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ดังนี้
   ส่วนกลาง : การบริหารงานระดับนโยบาย	ประกอบด้วย
   l		 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ	์เป็นประธาน
   l		 คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร	 
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เป็นประธาน
   ส่วนภูมิภาค : 
   ¡	 ฝ่ายอ�านวยการ	คือ
    l  คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	 มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน
    l  คณะอนกุรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของกรงุเทพมหานคร มีปลัดกรุงเทพมหานคร  
เป็นประธาน
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   ¡	ฝ่ายปฏิบัติการ
    l	 คณะกรรมการอ�านวยการขบัเคลือ่นงานนโยบาย 
ส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด	(Chief	of	Operation)	 
มีเกษตรจังหวัด	เป็นประธาน
    l	 คณะท�างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย 
ส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอ�าเภอ	 (Operation	 Team)	 
มีเกษตรอ�าเภอ	เป็นประธาน
    l	 การมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัด	 เพื่อสนองนโยบาย 
การบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน	 ตามค�าสั่งกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ	์ที่	341/2561	ลงวันที่	20	เมษายน	2561	เพื่อปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหาในพื้นที่	 และวางยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรร่วมกับจังหวัด	 
แบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่มีส�านักงานอยู่ในพื้นที่
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  2)  กำรปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญำให้เป็นธรรม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาให้ม ี
ความเป็นธรรม	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	 
พ.ศ.	 2560	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 23	 กันยายน	 2560	 เป็นกฎหมาย 
ทีว่่าด้วยการเข้าไปก�ากบัดแูลการท�าสญัญาและให้มกีารเป็นไปตามข้อตกลง 
ในสญัญาทีเ่กีย่วกับการผลติผลติผลหรือบริการทางการเกษตรระหว่างเกษตรกร 
กับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร	 โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต	 เช่น	 ก�าหนดคุณภาพของผลิตผลทาง 
การเกษตรที่ต้องการรับซื้อ	 การก�าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการดูแลผลิตผล 
ทางการเกษตร	เป็นต้น	ทั้งนี	้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้ง	2	ฝ่าย	 
จึงจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 1)	 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง 
การประกอบธุรกิจและเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา	 
2)	หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการจดัส่งและเกบ็รกัษาเอกสารส�าหรบัการชีช้วน 
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา	 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมบังคับใช ้
กฎหมาย	 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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  3)  กำรพัฒนำควำมร่วมมือและขยำยกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนกำรเกษตรต่ำงประเทศ โดยด�าเนินการเจรจาพัฒนาความร่วมมือ 
และขยายการด�าเนินงานด้านการเกษตรและ/หรือการเข้าร่วมประชุม	 
ระหว่างประเทศ	เช่น
	 	 	 (1)		 การเดินทางเข้าร่วมประชุมนานาชาติ	Our	Ocean	 
ครัง้ท่ี	4	ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ	ระหว่าง 
วันท่ี	 5	 –	 6	 ตุลาคม	 2560	ณ	 สาธารณรัฐมอลตา	 และการศึกษาดูงาน	 
ณ	ศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมงราชอาณาจักรสเปน	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่น 
ของไทยในการสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาสมุทรและทรัพยากรประมงทะเล	 
โดยยนิดร่ีวมมอืกบันานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการต่อสูก้บั 
การท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	หรือ	IUU
	 	 	 (2)		 การประชุมองค ์กรรายสาขาภายใต ้ เสาหลัก 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Committee	of	the	Whole	(CoW)	for	the	 
ASEAN	Economic	Community)	ครั้งที	่8	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร	์ในวันที่	 
21	 มกราคม	 2561	 เพื่อให้องค์กรรายสาขา	 คณะท�างาน	 คณะกรรมการ	 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 น�าเสนอประเด็นที่องค์กรสาขานั้นๆ	 
ให้ความส�าคัญในปี	 2561	 (2018	 Priorities)	 และประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
องค์กรสาขาอืน่	(Cross-Cutting	Issues)	เพือ่ให้การประชุมองค์กรรายสาขาฯ	 
เป็นเวทีในการประสานงาน	 ลดปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 และ 
เสริมสร้างการท�างานระหว่างสาขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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	 	 	 (3)		 การประชุม	6th	Ad-hoc	SteeringCommittee	on	Climate	Change	and	Food	Security	 
Meeting	 (AHSC	CCFS)	ณ	 เมืองลอมบอก	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที	่ 17–20	มกราคม	2561	 เพื่อหา 
ข้อสรุปในการด�าเนินงานของคณะท�างานสาขาต่างๆ	 ของอาเซียน	 ที่มีแผนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รวมทั้งร่วมกันพิจารณาร่างกรอบการด�าเนินงานเก่ียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและความม่ันคงทางอาหาร	 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการลดความเสียหายอันเกิดจาก 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	
	 	 	 (4)		 การประชุม	 7th	 Ad-hoc	 Steering	 Committee	 on	 Climate	 Change	 and	 Food	 
Security	(AHSCCC)	ครัง้ที	่7	ณ	เมอืงดานงั	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	ระหว่างวนัท่ี	27	มถุินายน	-	1	กรกฎาคม	 
2561	เพือ่รายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความมัน่คงด้านอาหาร	 
ต่อจากครั้งที่	 6	 รวมทั้งพิจารณา	 ASEAN	Multi-Sectoral	 Framework	 for	 Climate	 Change	 :	 Agriculture	 
and	Forestry	towards	Food	and	Nutrition	Security	and	Achievement	of	SDGs	ซึ่งเป็นแผนงานกิจกรรม 
ภายใต้	 AHSCCC	 ด�าเนินงานโดย	 ASEAN-Swiss	 Partnership	 on	 Social	 Forestry	 and	 Climate	 Change	 
เพ่ือศกึษาแนวทางการขับเคล่ือนเชิงยทุธศาสตร์ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศภาคเกษตรและป่าไม้ในประเดน็ 
ความม่ันคงด้านอาหาร	 และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 8	 ด้าน	 จากองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด	 
Agriculture	and	Forestry	towards	Food	Security	ในการน�ายุทธศาสตร์ไปใช้	ซึ่งการศึกษาได้รับความเห็นชอบ 
จาก	AMAF	แล้ว
	 	 	 (5)		 การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือตามแผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตร 
และป่าไม้อาเซียน	 ครั้งที่	 25	 (The	 25th	Meeting	 of	 the	 Joint	 Committee	 on	 ASEAN	 Cooperation	 in	 
Agriculture	and	Forest	Products	Promotion	Scheme)	ระหว่างวันที	่10	–	12	กรกฎาคม	2561	ณ	เมอืงลอมบอก	 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 เพื่อหารือและพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ 
ของอาเซียน	 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน	 ภายใต้บันทึก 
ความเข้าใจร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้	 
(MOU	on	ASEAN	Cooperation	in	Agriculture	and	Forest	Products	Promotion	Scheme)
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  4) กำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำร 
เกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา 
การเกษตรของประเทศไทย	 โดยจัดท�าข้อมูลเอกภาพทั้งด้านข้อมูลสถิติ	 
และการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ	ต้นทุนการผลิต	สถานการณ ์
การผลิตและการตลาด	 ฯลฯ	 สินค้าเกษตร	 ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 ข้าวนาปี	 
ข้าวนาปรัง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ถั่วเหลือง	มันส�าปะหลังโรงงาน	ปาล์มน�้ามัน	 
ยางพารา	กาแฟ	ล�าไย	ลิ้นจี	่เงาะ	ทุเรียน	มังคุด	ลองกอง	กระเทียม	หอมแดง	 
หอมหัวใหญ	่กุ้งขาวแวนนาไม	ปลานิล	เป็นต้น
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชน

4
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4.  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน

 4.1 กำรช่วยเหลือดำ้นหนี้สิน 

  1) กำรช่วยเหลือด้ำนหน้ีสินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด�าเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชย 
ดอกเบี้ยแทนสมาชิก/กลุ ่มเกษตรกร	 185	 แห่ง	 จ�านวน	 28,903	 ราย	 มูลหนี้ต้นเงิน	 2,949.59	 ล้านบาท	 
ดอกเบี้ยชดเชย	62.94	ล้านบาท

  2) กำรช่วยเหลอืด้ำนหน้ีสนิแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรรายย่อยทีม่หีนีส้นิและประสบภยัธรรมชาต	ิ 
ได้รับการพักช�าระหนี้/จ�าหน่ายหนี้เป็นศูนย์/ชดเชยดอกเบี้ย	 565,198	 ราย	 วงเงิน	 3,278.19	 ล้านบาท	 และ	 
ไถ่ถอน	จ�านอง	ขายฝาก/ช�าระหน้ีกูย้มื	ไม่ให้เจ้าหนีบ้งัคับตามค�าพพิากษา	รวม	5,778	ราย	วงเงนิ	2,084.77	ล้านบาท	 
ที่ดิน	27,628	ไร่

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

•	 ชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร

26,059	ราย
201.23	ล้านบาท

144,114	ราย
310.39	ล้านบาท

344,405	ราย
397.05	ล้านบาท

12,784	ราย	
15.42	ล้านบาท

•	 พกัช�าระหนีต้้นเงนิและลดดอกเบีย้
ให้แก่สมาชกิสหกรณ์กลุม่เกษตรกร

- - - 28,903	ราย	
62.94	ล้านบาท

•	 ไถ่ถอน	จ�านอง	ขายฝาก/ช�าระ 
หนี้กู้ยืม	ไม่ให้เจ้าหนี้บังคับตาม 
ค�าพิพากษา

1,190	ราย
448.88	ล้านบาท	
ที่ดิน	6,904	ไร่

1,998	ราย	
703.32	ล้านบาท
9,649	ไร่

2,09	1ราย
736.05	ล้านบาท	
ที่ดิน	8,88	ไร่

499	ราย	
196.52	ล้านบาท	
ที่ดิน	2,187	ไร่

•	 จ�าหน่ายหนี้เป็นสูญของกองทุน 
และเงินทุนที	่กษ.	ดูแล

- 900	ราย/แห่ง	
2,327.15	ล้านบาท

- -

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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 4.2 กำรขับเคลือ่นกำรแก้ไขปัญหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
ร่วมด�าเนินการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายการ ปี 2558 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561

พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน	(ไร่)	 8,000 6,000

ส่งเสริมสนับสนุนความรู้/เทคโนโลยี/ปัจจัยการผลิตการเกษตร	 
การแปรรูป	 การตลาด	 และติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหา	 ทั้งด้านพืช	 
ประมง	ปศสุตัว์	การสร้างเครอืข่ายอาสาสมัคร/แปลงเกษตรต้นแบบ	 
ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่เกษตรกร	(ราย)

29,674

 4.3  มำตรกำรเกษตรประชำรัฐเพ่ือลดต้นทนุกำรผลติให้แก่ 
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร

	 	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2561	 เห็นชอบให ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร	 ด�าเนินมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก ่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผ่าน	2	โครงการ	ดังนี้	

  1) โครงกำรสนับสนุนสนิเช่ือเพ่ือลดต้นทนุปัจจัยกำรผลติ  
ให้แก่เกษตรกร	 วงเงินสินเชื่อ	 90,000	 ล้านบาท	 วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย	 
1,800	ล้านบาท	เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้แก่เกษตรกร	เป้าหมาย	 
3	ล้านราย	 รายละไม่เกิน	 30,000	บาท	ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต	 หรือเคร่ืองจักรกลเกษตรขนาดเล็ก 
ที่มีมูลค่าไม่เกิน	10,000	บาท	อัตราดอกเบี้ย	MRR	(ร้อยละ	7	ต่อปี)	รัฐบาล 
ชดเชยดอกเบี้ยให้	ธ.ก.ส.	ในอัตราร้อยละ	2	ต่อปี	ธ.ก.ส.	รับภาระในอัตรา 
ร้อยละ	1	ต่อปี	และเรยีกเกบ็จากเกษตรกร	ในอตัรา	MRR-3	(ร้อยละ	4	ต่อปี)	 
โดยระยะเวลาช�าระหนี้ของเกษตรกรต้องแล้วเสร็จไม่เกิน	 12	 เดือน	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รับขึ้นทะเบียนร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ม ี
คุณภาพมาตรฐาน	 และประสานความร่วมมือกับผู ้ผลิตและจ�าหน่าย 
ปัจจัยการผลิต	 รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการในการใช้ปัจจัยการผลิต 
อย่างเหมาะสม	 ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	 2	 ปี	 (พ.ค.61	 -	 เม.ย.63)	 
ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้	1	ป	ี(พ.ค.61	-	เม.ย.62)

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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  2)  โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตหรือจัดหำปุ๋ยสั่งตัดผ่ำน 
สถำบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ	 3,600	 ล้านบาท	 วงเงินชดเชยดอกเบี้ย	 
72	ล้านบาท	เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�า่เป็นเงินทุนหมุนเวียนให ้
สถาบันเกษตรกร	 เป้าหมาย	500	แห่ง	 (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	300	แห่ง	 
วิสาหกิจชุมชน	 200	 แห่ง)	 ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือจ�าหน่ายแก ่
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป	อัตราดอกเบี้ย	MLR	 (ร้อยละ	5.00	ต่อปี)	 โดย 
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้กับ	ธ.ก.ส.	อัตราร้อยละ	2.00	ต่อปี	ธ.ก.ส.	รับภาระ 
ในอตัราร้อยละ	1.00	ต่อปี	และเรียกเก็บจากสถาบนัเกษตรกรในอตัรา	MLR-3	 
(ร้อยละ	 2	 ต่อปี)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ ๋ยส่ังตัดแก่สถาบันเกษตรกร	 ประสานผู้ผลิตและ 
ผู้จ�าหน่ายปุ๋ยระยะเวลาด�าเนินโครงการ	2	ป	ี(พ.ค.61	-	เม.ย.63)	ระยะเวลา 
ในการจ่ายเงินกู้	 1	 ปี	 (พ.ค.61	 -	 เม.ย.62)	 โดยด�าเนินการจัดอบรมให้กับ 
ผู ้แทนของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน	 เพื่อให้ความรู ้ในเรื่อง 
การตรวจสอบดิน	การวิเคราะห์ดิน	และการผสมปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน	 
จ�านวน	4	รุ่น	364	ราย

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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การกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การค้า/การลงทุน 
ในประเทศและต่างประเทศ

5
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5.  กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ กำรท่องเทีย่ว กำรค้ำ/กำรลงทนุ ในประเทศและต่ำงประเทศ

 5.1  กำรเจรจำเปิดตลำดตำ่งประเทศที่ส�ำคัญ อาทิ

  1) กำรเจรจำกำรเปิดตลำดไก่สดส่งออกไปเกำหลีใต้ เป็นการเจรจาหลังจากไม่มีการส่งออก	 
เป็นระยะเวลานาน	 ให้สามารถเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง	 ท�าให้เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ ์
ไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาดโลกมากขึ้นกว่า	3,000	ล้านบาท

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

•	 ไก่สดแช่แข็ง	15.24	ตัน				
มูลค่า	1.73	ล้านบาท

•	 เนือ้ไก่แปรรปู/เนือ้ไก่แช่แขง็	2,4447	ตนั	
มูลค่า	3,171	ล้านบาท

•	 เนือ้ไก่แปรรปู/เนือ้ไก่แช่แข็ง	1,463	ตนั	
มูลค่า	176	ล้านบาท

  2)  กำรเจรจำเปิดตลำดไข่ไก่ไปฮ่องกง สิงค์โปร์ เกำหลีใต้ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ	 
2,200	ล้านบาท

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561

18,581	ตัน
มูลค่า	934	ล้านบาท

10,990	ตัน
มูลค่า	594	ล้านบาท

7,111	ตัน
มูลค่า	369	ล้านบาท

6,948	ตัน
มูลค่า	315	ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
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 5.2  กำรท่องเที่ยว

  1) กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยปี	2560	ได้จัดให้มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 143	 แห่ง	 และให้เกษตรกรน�าสินค้าเกษตรมาขาย 
เพิ่มรายได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	 รวม	 3.90	 ล้านบาท	 
ส�าหรับปี	 2561	 ได้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มีการบริหาร 
จัดการที่ดี	 59	 แห่ง	 พัฒนาบุคลากรท่องเที่ยววิถีเกษตร	 73	 คน	 ถ่ายทอด 
ความรู ้การท่องเที่ยววิถีเกษตรไปสู ่เกษตรกร	 981	 ราย	 พัฒนาพื้นท่ี 
เพื่อการท่องเที่ยวด้านหม่อนไหม	10	แห่ง

  2)  ให้บรกิำรพพิิธภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 โดยนักเรียน	 นักศึกษา	 เกษตรกร	 และ 
ประชาชนทั่วไป	 ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
รัชกาลที	่9	และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร	การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่	 รวม	 1.56	 ล้านราย	 และพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	 
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู ้เชิงเกษตร	 โดยผู ้เข้าชมสามารถน�าไปใช ้
ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตได้

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

นักเรียน	นักศึกษา	เกษตรกร	
และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้

294,207	ราย 354,747	ราย 497,570	ราย 416,048	ราย
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 5.3 กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีมาตรฐานดีข้ึน	 โดยด�าเนินการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดนราธิวาส	 และอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างพัฒนาด่านกักกันสัตว	์ 
10	 แห่ง	 ในจังหวัดกาญจนบุรี	 หนองคาย	 มุกดาหาร	 ตาก	 เชียงราย	 สระแก้ว	 นราธิวาส	 นครพนม	 พัฒนา 
ห้องปฏบิตักิารด่านตรวจพชืด้านการเกษตรให้มคุีณภาพตามมาตรฐานสากล	มศีกัยภาพในการตรวจสอบสนิค้าเกษตร 
ด้านพืชที่จะน�าเข้าประเทศไทย	 14	 แห่ง	 ได้แก	่ ด่านฯ	 แม่สอด,	 อรัญประเทศ,	 มุกดาหาร,	 คลองใหญ่,	 นครพนม,	 
แม่สาย,	เชียงแสน,	เชียงของ,	กาญจนบุรี,	สุไหงโกลก,	หนองคาย,	สะเดา,	บึงกาฬ	และด่านตรวจพืชปาดังเบเซาร์	 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้น�าของสหกรณ์ในการด�าเนินธุรกิจการค้าชายแดน	 แนะน�าส่งเสริมการบริหารจัดการ 
การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์แล้ว	40	แห่ง

  3) ให้บริกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ โดยผู้เรียนรู้และ 
ผู้เข้ารบับรกิารทีเ่ป็นเกษตรกร	เยาวชน	และประชาชนทัว่ไป	ได้รบัองค์ความรู ้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์	 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระราชด�าริและโครงการหลวง	 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	รวมถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและวัฒนธรรม	 
รวม	3.14	ล้านราย

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผู้เข้าเรียนรู้และผู้เข้ารับบริการที่
เข้าเยีย่มชมอทุยานหลวงราชพฤกษ์

750,542	ราย 809,820	ราย 877,233	ราย 703,814	ราย
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การออกกฎหมาย/การบังคับใช้กฎหมาย
/การอ�านวยความยุติธรรม

6
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6.  กำรออกกฎหมำย/กำรบังคับใช้กฎหมำย/กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม

 6.1  กำรออกกฎหมำยใหม่ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 รวม	10	ฉบับ

	 	 1)		 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	2557
	 	 2)		 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2558
	 	 3)		 พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักเลขานุการองค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของ 
	 	 	 อาเซียนบวกสาม	พ.ศ.	2559
	 	 4)		 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา	พ.ศ.	2560
	 	 5)		 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง	พ.ศ.	....
	 	 6)		 ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�า้มันและผลิตภัณฑ์จากน�้ามันปาล์ม	พ.ศ.	....
	 	 7)		 ร่างพระราชบัญญัติช้าง	พ.ศ.	....
	 	 8)		 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ	พ.ศ.	....
	 	 9)		 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	พ.ศ	...
	 	 10)	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล	พ.ศ.	....
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 6.2 กำรปรับปรุง/แก้ไขกฎหมำยตั้งแต่ ปี 2558 – 2561 รวม 22 ฉบับ

	 	 1)	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว	์(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2557
	 	 2)	 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว	์พ.ศ.	2558
	 	 3)	 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	2558
	 	 4)	 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	2558
	 	 5)	 พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติชลประทานราษฎร์	พ.ศ.	2558
	 	 6)	 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	2559
	 	 7)	 พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	(ยกเลิก)
	 	 8)	 พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558
	 	 9)	 พระราชก�าหนดการประมง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560
	 	 10)	 ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 11)	 ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	….
	 	 12)	 ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 13)	 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 14)	 ร่างพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 15)	 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 16)	 ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 17)	 ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 18)	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 19)	 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 20)	 ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 21)	 ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 	 22)	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
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 6.3  กำรบังคับใช้กฎหมำย

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปราบปรามและจับกุม
การลักลอบน�าเข้าสัตว์
และซากสัตว	์

51	ครั้ง	
อายัดของกลาง	
685	ตัน	
มูลค่า	62	ล้านบาท

115	ครั้ง	
อายัดของกลาง	
1,330	ตัน	
มูลค่า	149	ล้านบาท

68	ครั้ง	
อายัดของกลาง	
402	ตัน	
มูลค่า	55	ล้านบาท

32	ครั้ง	
อายัดของกลาง	
2,468	ตัน
มูลค่า	266	ล้านบาท

จับกุมโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมาย 111	ครั้ง 214	ครั้ง 138	ครั้ง 51	ครั้ง	

จับกุมสารเร่งเนื้อแดง 62,581	ตัวอย่าง	 63,291	ตัวอย่าง 59,220	ตัวอย่าง	 53,196	ตัวอย่าง

จับกุมด�าเนินคดีผู้กระท�าผิด
ตาม	พรบ.วัตถุอันตราย	
และ	พรบ.ปุ๋ย	

17	ราย	
อายัดของกลาง	
271.4	ตัน
มูลค่า	73.37	ล้านบาท

30	ราย	
อายัดของกลาง	
2,132.72	ตัน	
มูลค่า	83.53	ล้านบาท	

18	ราย
อายัดของกลาง	
2,656.97	ตัน/
24,363.5	ลิตร
มูลค่า	48.77	ล้านบาท

19	ราย
อายัดของกลาง	
149.13	ตัน/
20,107.5	ลิตร
มูลค่า	55.95	ล้านบาท

การด�าเนินคดี 1)	อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณา	16	คดี	

2)	คดีสิ้นสุด	(อยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน/
อัยการ/ศาล)	270	คดี

1)	อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณา	103	คดี	

2)	คดีสิ้นสุด	(อยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน/
อัยการ/ศาล)	176	คดี

1)	อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณา	67	คดี	

2)	คดีสิ้นสุด	(อยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน/
อัยการ/ศาล)	106	คดี

1)	อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณา	53	คดี	

2)	คดีสิ้นสุด	(อยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน/
อัยการ/ศาล)	12	คดี

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

ผลการด�าเนินงานในรอบ 4 ปี 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ปี 2558-2561) 

71



การพัฒนาเกษตร 4.0

7
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7.  กำรพัฒนำเกษตร 4.0

 7.1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยอิเล็กทรอนิคส์
สำรสนเทศ

  1) พัฒนำระบบ National Single Window (NSW)  
ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการน�าเข้าส่งออกด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์	 โดยด�าเนินการพัฒนาและ	 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงค�าขอกลาง	ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ 
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต	 (Fisheries	 Single	 Window)	 1	 ระบบ	 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส	์ใบอนุญาตน�าเข้า-ส่งออก	1	ระบบ	 
ระบบรับส่งข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยง	 ณ	 จุดเดียว	 (NSW)	 เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน�าเข้า	-	ส่งออกยางพารา	2	ระบบ

  2)  พัฒนำระบบทะเบียนเกษตรกร (Farmer One) สร้าง	 
Application	on	Mobile	เช่น	น�้า	ดิน	ราคา	แหล่งรับซื้อ

  3)  พัฒนำระบบควำมเช่ือมโยง Application กับ 
ภำคเอกชนในรูปแบบประชำรัฐ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	ระยะที่	1	 
โดยน�าเทคโนโลยี	 Big	 Data	 ส�าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	 ซึ่งได ้
ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล	 Big	 Data	 
โดยบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีการจัดท�า 
ฐานข้อมูลท่ีส�าคัญในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน	ประกอบด้วย	 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	7.46	ล้านครัวเรือน	ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้	525,071	ฟาร์ม	ข้อมลูเกษตรกรด้านปศุสตัว์	2.94	ล้านราย	 
พร้อมท้ังพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 และรายงานภาพรวม 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร	
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  4)  พฒันำระบบฐำนข้อมูลเกษตรกรกลำง (Farmer ONE)  
โดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืช	 ด้านปศุสัตว์	 และ 
ด้านประมง	ซึ่งประกอบด้วย	ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร	 
ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์	 และทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของ 
กรมประมง	 รวมถึงบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ที่สามารถน�าไปใช้บริหารจัดการเชิงนโยบาย	 และมีการน�าเทคโนโลยี	 
Big	 Data	 มาใช้ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 เพิ่มเติม	 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 และรายงานภาพรวม 
การข้ึนทะเบยีนเกษตรกร	เช่น	ข้อมูลครวัเรอืนทีข่ึน้ทะเบียน	7.77	ล้านครวัเรอืน	 
เป็นต้น	เพือ่ให้บรกิารกบัหน่วยงานภายในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ซึง่ในปัจจบุนัมกีารบรูณาการข้อมลูเพิม่เติม	โดยขยายการเชือ่มโยงข้อมลูจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมการข้าว	กรมหม่อนไหม	กรมพฒันาทีด่นิ	ส�านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม	 การยางแห่งประเทศไทย	 และปรับปรุง 
ระบบรายงานให้แสดงบนแผนที่	 มีการให้บริการ	 API	 ระหว่างหน่วยงาน	 
และรายงานผลภาพรวมของการขึ้นทะเบียนผ่าน	Mobile	 Application	 
ซึ่งจะท�าให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลเกษตรกรกลางที่ถูกต้องและครบถ้วน	 เพื่อให ้
สามารถน�าไปวิเคราะห์	วางแผนและก�าหนดมาตรการนโยบายภาคการเกษตร 
ในสถานการณ์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 7.2  กำรพัฒนำระบบตลำดออนไลน์

	 	 โดยเร่ิมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรระบบ	Online	 ตั้งแต่	 ปี	 2559	 ภายใต้	 “www.ortorkor.com”	 
ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
องค์ความรู ้เกษตรกร	 ระบบตลาดกลางฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย	 และพัฒนารูปแบบเกษตรกรสู ่ 
มาตรฐานการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	การขายสินค้าเกษตรแบบ	อี-คอมเมิร์ส	การเชื่อมโยงธุรกิจจากกลุ่มผู้ซื้อ 
สู่กลุ่มเกษตรกร	 และการสร้างต้นแบบนวัตกรรมในสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ	 เปิดโครงการตลาดสินค้าเกษตร 
ระบบออนไลน์	 บนเว็บไซต์	 www.ortorkor.com	 ให้สามารถท�าการซื้อขายบนระบบออนไลน์ได้จริง	 ผลักดัน 
สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Commerce)	 “www.co-opclick.com”	 
มคีวามร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	สร้างช่องทางการค้า 
สินค้าเกษตรในระบบออนไลน์	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	 ortorkor.com	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน	์ 
(Facebook	 :	 อตก	 เดลิเวอรี่	 www.ortorkor.com)	 เพิ่มจ�านวนสินค้าของผู้ประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ลงในเว็บไซต์ด�าเนินการพัฒนาเว็บไซต์	www.agrimart.in.th	และ	www.ortorkor.com
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8. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคกำรเกษตร  
 (GDP ภำคกำรเกษตร) ในช่วงปี 2558 - 2561

	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	 หรือ	 GDP	 ภาคการเกษตร	 
ในปี	2559	มีมูลค่าอยู่ที	่602,304	ล้านบาท	ลดลงจาก	617,442	ล้านบาท	 
ในปี	 2558	 หรือลดลงร้อยละ	 2.5	 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง 
และเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน	 ท�าให้ปริมาณน�้าใช้การได้ในเขื่อนหลักต่างๆ	 
อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก	 มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชส�าคัญ 
หลายชนิด	 และยังส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	 รวมถึง 
การเลี้ยงปศุสัตว์	นอกจากนี้	ภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การค้าโลก 
ที่ชะลอตัว	 ท�าให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง	 อย่างไรก็ตาม	 
ในปี	 2560	 GDP	 ภาคเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น	 639,911	 ล้านบาท	 
หรือขยายตัวสูงถึงร้อยละ	6.2	 เมื่อเทียบกับป	ี 2559	 เนื่องจากสถานการณ ์
การผลติทางการเกษตรโดยทัว่ไปเริม่เข้าสูภ่าวะปกต	ิประกอบกบัการด�าเนนิ 
นโยบายและมาตรการต่างๆ	 ของภาครัฐ	 เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
การเกษตรอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร	 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	 การบริหารจัดการ 
พืน้ท่ีเกษตรตามแผนทีก่ารเกษตรเชิงรุก	การบรหิารจดัการน�า้อย่างเป็นระบบ	 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	 รวมทั้งการน�านวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต	 และยกระดับการผลิต 
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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	 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี	 2561	 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ	 4.0	 โดยทุกสาขาการผลิต	 
ได้แก	่สาขาพืช	สาขาปศุสัตว์	สาขาประมง	สาขาบริการทางการเกษตร	และสาขาป่าไม้	ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี	 2560	 ส�าหรับปัจจัยบวก	 คือ	 สภาพอากาศและปริมาณน�้าที่เอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตร	 การด�าเนิน 
นโยบายด้านการเกษตรต่างๆ	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่พฒันาเกษตรกรและประสทิธภิาพ 
ในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ	 รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณดีขึ้น	 ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร 
และผลติภณัฑ์ของไทย	อย่างไรกต็าม	จ�าเป็นต้องมีการตดิตามสถานการณ์และปัจจยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัภาคเกษตร 
อย่างใกล้ชดิ	อาท	ิภยัธรรมชาต	ิความผันผวนของสภาพอากาศ	และโรคระบาด	ซึง่อาจส่งผลต่อการผลติทางการเกษตร 
ในช่วงครึ่งหลังของป	ี2561

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาที่แท้จริง (แบบปริมาณลูกโซ่) ปี 2558 – 2561

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561*

GDP	ภาคการเกษตร	(ล้านบาท) 617,442 602,304 639,911 665,507

อัตราการขยายตัว	(ร้อยละ) - -2.5 6.2 4.0

ที่มา : 	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	2561)

		 *	ประมาณการโดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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