






บทสรุุป 	 ด้้านความม่�นคง	 ดำำ�เนิินิก�รสนัิบสนุินิเพ่ื่�อจััดำก�ร 
ปััญห�แรงง�นิต่่�งด้ำ�วและก�รค้้�มนุิษย์์ (แรงง�นิปัระมง) 65,152 ร�ย์ 
ก�รเฝ้้�ระวัง ป้ัองกันิและแก้ไขปััญห�ก�รทำำ�ปัระมงผิิดำกฎหม�ย์  
รวมทัำ�งก�รส่งเสริมอ�ชีีพื่ในิจัังหวัดำชี�ย์แดำนิใต้่ 26,532 ร�ย์

	 ด้้านการสร้างความสามารถในการแข่่งข่่น	 
ได้ำดำำ�เนิินิภ�รกิจัต่�มปัระเด็ำนิทีำ�เกี�ย์วข้อง ได้ำแก่

	 	 ประเด็็นการเกษตร	 ได้ำดำำ�เนิินิก�รส่งเสริม  
เกษตรอััตลัักษณ์์พ้ื้�นถ่ิ่�น อ�ทิำ ก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ข้�วสังข์หย์ดำ
เม่องพื่ัทำลุง, ข้�วหอมมะลิทุ่ำงกุล�ร้องไห้, ข้�ว กข.43, ผิลไม้ 
เม่องร้อนิ รวม 75,799 ไร่ เกษต่รกร 1,916 ร�ย์ เกษตรปลัอัดภััย 
พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิและระบบก�รรับรองค้ว�มปัลอดำภัย์ 
ในิระดำับต่่�งๆ อ�ทำิ ต่รวจัรับรองแหล่งผิลิต่พ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์ 
258,232 แห่ง รับรองม�ต่รฐ�นิ GMP 1,292 แห่ง ส่งเสริมเกษต่ร
อินิทำรีย์์ 27,863 ไร่ ข้�วอินิทำรีย์์ 774,728 ไร่ เกษตรชีีวภัาพื้ 
สนัิบสนุินิก�รอนุิรักษ์ทำรัพื่ย์�กรชีีวภ�พื่ทำ�งก�รเกษต่รเพ่ื่�อนิำ�ไปั 
ส่่ก�รผิลิต่และขย์�ย์ผิลเพ่ื่�อสร้�งม่ลค่้�เพิื่�ม อ�ทิำ ส่งเสริมก�รอนุิรักษ์
พ่ื่ชีสมุนิไพื่ร 1,214 ร�ย์ อนุิรักษ์พัื่นิธ์ุุ์ปัศุุสัต่ว์ 1,292 ส�ย์พื่ันิธ์ุุ์  
เกษตรแปรรูป สนัิบสนุินิก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�เทำค้โนิโลยี์และ
นิวัต่กรรมก�รแปัรร่ปัสินิค้้�เกษต่รขั�นิส่งทีำ�มีคุ้ณค่้�เฉพื่�ะ อ�ทำิ 
สนัิบสนุินิก�รแปัรร่ปัสัต่ว์นิำ��/ปัศุุสัต่ว์ แก่เกษต่รกร 3,149 ร�ย์  
ก�รพัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่กระบวนิก�รแปัรร่ปัข้�วเพ่ื่�อพัื่ฒนิ�เป็ันิ 
สินิค้้� OTOP 4 ผิลิต่ภัณฑ์์ เกษตรอััจฉร่ยะ ส่งเสริมก�รทำำ� 
ระบบฟ�ร์มอัจัฉริย์ะ โดำย์ใช้ีเทำค้โนิโลย์ีเกษต่รแม่นิย์ำ�ส่ง 5 แห่ง  
ส่่งเส่ร่มการพัื้ฒนาระบบน่เวศการเกษตร เพ่ื่�อเสริมสร้�งให้ 
ก�รพัื่ฒนิ�ภ�ค้เกษต่ร มีก�รเต่ิบโต่อย์่�งยั์�งย์่นิ อ�ทิำ ส่งเสริมระบบ
ก�รเกษต่รแบบแปัลงใหญ่ บริห�รจััดำก�รก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร 
ต่�ม Agri - Map ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีเพ่ื่�อเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่
สินิค้้�เกษต่ร ส่งเสริมก�รรวมกลุ่มเกษต่รกร พัื่ฒนิ�แหล่งกักเก็บนิำ��
และแหล่งนิำ��ในิไร่นิ� พัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อก�รเกษต่ร แก้ไขปััญห�ร�ค้�
สินิค้้�เกษต่รต่กต่ำ�� ก�รค้วบคุ้มป้ัองกันิปััญห�โรค้ระบ�ดำ (พ่ื่ชี, สัต่ว์)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ 
ดำำ�เนิินิก�ร 

ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ิ  
“ภ�คเกษตรมัั่�นิคง 
เกษตรกรมัั่�งคั�ง 

ทรัพย�กรเกษตรยั�งยืนิ” 
เพื�อให้เกษตรกร 
มีั่ร�ยได้ำเพิ�มั่ข้ึ้�นิ  

มีั่คว�มั่มัั่�นิคงในิอ�ชีีพ 
ก�รทำ�เกษตร และ 
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ได้ำขัึ้บเคลื�อนิภ�คเกษตร 
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชี�ติ  

และสนัิบสนุินิให้เกษตรกร
ดำำ�รงชีีวิตในิยุค  
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ที�สำ�คัญ ดัำงนีิ�
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	 	 ประเด็็นการท่่องเท่่�ยว	 ได้ำพัื่ฒนิ�แหล่งท่ำองเทีำ�ย์ววิถี่เกษต่ร ปัระเมินิค้ว�มพื่ร้อม 
และเช่ี�อมโย์งเส้นิทำ�ง (Route trip) และพัื่ฒนิ�ระบบข้อม่ลแหล่งท่ำองเทีำ�ย์ววิถี่เกษต่ร 77 แห่ง

	 	 ประเด็็นโครงสร้างพ้ื้�นฐานระบบโลจิิสติกส์และดิ็จิิทั่ล	 ได้ำพัื่ฒนิ�ระบบ NSW  
ให้เช่ี�อมโย์งแลกเปัลี�ย์นิกระบวนิก�รนิำ�เข้� – ส่งออก ด้ำวย์ระบบอิเล็กทำรอนิิกส์ด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง  
ปัศุุสัต่ว์ และก�รจััดำทำำ�แผินิปัฏิิบัติ่ก�รด้ำ�นิก�รพัื่ฒนิ�โลจิัสติ่กส์และโซ่่อุปัทำ�นิก�รเกษต่ร ในิช่ีวง 
ระย์ะ 3 ปีั (พื่.ศุ. 2563 - 2565)

	 	 ประเด็็นผู้้้ประกอบการและวิสาหกิจิขนาด็กลางและขนาด็ย่อมยุคใหม่	 
โดำย์ส่งเสริมกิจัก�รวิส�หกิจัชุีมชีนิและสนัิบสนุินิค้ว�มร้่เกี�ย์วกับกระบวนิก�รผิลิต่ก�รพัื่ฒนิ�ผิลิต่ภัณฑ์์ 
ด้ำวย์เทำค้โนิโลย์ีและนิวัต่กรรม 154 แห่ง สอนิแนิะก�รจััดำทำำ�บัญชีีแก่วิส�หกิจัชุีมชีนิ 444 แห่ง

	 	 ประเด็็นเขตเศรษฐกิจิพิื้เศษ	 ดำำ�เนิินิก�รพัื่ฒนิ�ด่ำ�นิสินิค้้�เกษต่รชี�ย์แดำนิให้มี 
คุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิระดำับส�กล มีศัุกย์ภ�พื่ในิก�รต่รวจัสอบสินิค้้�เกษต่รทีำ�จัะนิำ�เข้�ปัระเทำศุไทำย์และ
อำ�นิวย์ค้ว�มสะดำวกก�รเค้ล่�อนิย์้�ย์สินิค้้�เกษต่รทีำ�ผ่ิ�นิด่ำ�นิชี�ย์แดำนิให้มีค้ว�มสะดำวกและรวดำเร็ว

	 	 ประเด็็นการวิจัิยและพัื้ฒนานวัตกรรม ส่งเสริมก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ� ด้ำ�นิพ่ื่ชี  
ปัระมง ปัศุุสัต่ว์ พัื่ฒนิ�ดำินิ เทำค้โนิโลย์ีฝ้นิหลวง อนิุมัติ่ทุำนิสนัิบสนุินิก�รวิจััย์ด้ำ�นิก�รเกษต่รมุ่งเป้ั� 
ต่อบสนิองค้ว�มต่้องก�รในิก�รพื่ัฒนิ�ปัระเทำศุและบริห�รจััดำก�รโค้รงก�รวิจััย์ 7 กลุ่มเร่�อง รวม  
113 โค้รงก�ร พื่ร้อมนิำ�ผิลง�นิวิจััย์ทีำ�ดีำทีำ�สุดำส่่กลุ่มเป้ั�หม�ย์นิำ�ไปัใช้ีปัระโย์ชีน์ิ

	 ด้้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางส่งคม	 ดำำ�เนิินิภ�รกิจัทีำ�เกี�ย์วข้อง  
2 ปัระเด็ำนิ

	 	 ประเด็็นพื้ลังท่างสังคม	 โดำย์ก�รส่งเสริมกระบวนิก�รเรีย์นิร้่และถ่่�ย์ทำอดำเผิย์แพื่ร่
โค้รงก�รอันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริแก่เกษต่รกร 1.69 ล้�นิร�ย์ และช่ีวย์เหล่อด้ำ�นิหนีิ�สินิ ด้ำวย์ก�ร
ชีดำเชีย์ดำอกเบี�ย์เงินิก้่ให้แก่สม�ชีิกสหกรณ์/กลุ่มเกษต่รกร 1,152 แห่ง ลดำภ�ระดำอกเบี�ย์และต่้นิทุำนิ 
ในิก�รปัระกอบอ�ชีีพื่ก�รเกษต่ร 369,505 ร�ย์

	 	 ประเด็็นเศรษฐกิจิฐานราก	สนัิบสนุินิให้เกิดำก�รบริห�รจััดำก�รทีำ�ดิำนิทำำ�กินิแก่เกษต่รกร
ร�ย์ย์่อย์และผ้่ิด้ำอย์โอก�ส ด้ำวย์ก�รจััดำทีำ�ดิำนิให้แก่เกษต่รกรในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิ 45,755 ร�ย์ ปัรับปัรุง 
แผินิทีำ�แปัลงทีำ�ดิำนิ 255,810 ไร่ ต่รวจัสอบทีำ�ดิำนิ 4.98 ล้�นิไร่ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่เพ่ื่�อแก้ไขปััญห�
ทีำ�ดิำนิทำำ�กินิ 7,441 ร�ย์ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่ผ่ิ�นิโค้รงก�รศุ่นิย์์เรีย์นิร้่ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ 
ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร (ศุพื่ก.) 882 ศุ่นิย์์ พัื่ฒนิ�เกษต่รกรปัร�ดำเปัร่�อง (Smart Farmer) 51,352 ร�ย์ 
ส่งเสริมและสร้�งทัำกษะในิก�รปัระกอบอ�ชีีพื่ทัำ�งในิและนิอกภ�ค้เกษต่ร 402,224 ร�ย์ พัื่ฒนิ�ค้ว�ม 
เข้มแข็งของกลุ่ม 2,782 กลุ่ม ส่งเสริมก�รพัื่ฒนิ�ผ้่ิปัระกอบก�ร/วิส�หกิจัชุีมชีนิผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร 
และผิลิต่ภัณฑ์์ OTOP 17,640 ร�ย์ สร้�งนิวัต่กรรมก�รผิลิต่ก�รแปัรร่ปัของสหกรณ์ 30 ผิลิต่ภัณฑ์์  
70 แห่ง ส่งเสริมเค้ร่อข่�ย์ต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่รหร่อต่ล�ดำเกษต่รกร 77 จัังหวัดำ เช่ี�อมโย์งต่ล�ดำรองรับ 
ผิลิต่ข้�วอินิทำรีย์์ 77 แห่ง พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ก�รดำำ�เนิินิธุุ์รกิจัของสถ่�บันิ 400 แห่ง
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	 ด้้านการสร้างการเติิบโติบนคุณภาพชีีวิติที�เป็็นมิติรติ่อ 
สิ�งแวด้ล้อม	ดำำ�เนิินิภ�รกิจัทีำ�เกี�ย์วข้อง 3 ปัระเด็ำนิ

	 	 ประเด็็นการบริหารจัิด็การนำ�าทั่�งระบบ	 เพ่ื่�อบริห�รจััดำก�ร
ทำรัพื่ย์�กรนิำ��ให้ส�ม�รถ่แก้ไขปััญห�ภัย์แล้ง นิำ��ท่ำวม ก�รข�ดำแค้ลนินิำ��ภ�ค้ก�รผิลิต่ 
นิำ��อุปัโภค้บริโภค้และเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่แหล่งนิำ�� ป้ัองกันิและบรรเทำ�อุทำกภัย์พ่ื่�นิทีำ�
ชุีมชีนิ พ่ื่�นิทีำ�เศุรษฐกิจัสำ�คั้ญ โดำย์ตั่�งแต่่ปีั พื่.ศุ. 2445 ถึ่งปีั 2563 มีก�รพัื่ฒนิ� 
แหล่งนิำ��ขนิ�ดำใหญ่ 101 โค้รงก�ร ขนิ�ดำกล�ง 850 โค้รงก�ร และขนิ�ดำเล็ก  
19,638 โค้รงก�ร พ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิรวม 34.76 ล้�นิไร่ ปัริม�ต่รนิำ��เก็บกัก  
82,782.61 ล้�นิ ลบ.ม. มีพ่ื่�นิทีำ�ได้ำรับปัระโย์ชีน์ิจั�กปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวง 230 ล้�นิไร่

	 	 ประเด็็นการสรา้งการเติบโตอยา่งยั�งย้นบนสังคมเศรษฐกิจิ
ภาคท่ะเล	 ด้ำวย์ก�รศึุกษ�และพัื่ฒนิ�เทำค้โนิโลยี์ด้ำ�นิก�รผิลิต่สัต่ว์นิำ��ให้มีคุ้ณภ�พื่ 
ค้วบค่่้กับก�รผิลิต่และปัล่อย์พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์นิำ�� 573 ล้�นิตั่ว ขุดำลอกแหล่งนิำ��ด้ำวย์เร่อขุดำ 
และเค้ร่�องจัักรกล 1.057 ล้�นิ ลบ.ม. รวมทัำ�งกำ�จััดำวัชีพ่ื่ชีในิแหล่งนิำ�� 200,000 ตั่นิ

	 	 ประเด็็นการจิัด็การมลพิื้ษท่่�ม่ผู้ลกระท่บต่อสิ�งแวด็ล้อม	 
ส่งเสริมก�รหย์ุดำก�รเผิ�ในิพ่ื่�นิทีำ�ก�รเกษต่ร 17,100 ร�ย์ รณรงค้์ให้ค้ว�มร้่ก�รไถ่กลบ
และผิลิต่ปุั�ย์อินิทำรีย์์ทำดำแทำนิก�รเผิ�ในิพ่ื่�นิทีำ� 70,026 ไร่ จััดำตั่�งหน่ิวย์ปัฏิิบัติ่ก�ร 
ฝ้นิหลวงเพ่ื่�อบรรเทำ�ปััญห�หมอกค้วันิไฟป่ั�และฝุ่้นิละอองขนิ�ดำเล็ก (PM 2.5 และ 
PM 10) 7 หน่ิวย์ปัฏิิบัติ่ก�ร ขึ�นิบินิ 46 วันิ (141 เทีำ�ย์วบินิ) ฝ้นิต่ก 38 วันิ พ่ื่�นิทีำ� 
ได้ำรับปัระโย์ชีน์ิ 20 จัังหวัดำ 60 เขต่/อำ�เภอ

	 จากการแพร่ระบาด้ข่องไวร่สโควิด้-19	 สินิค้้�เกษต่รไดำ้รับผิลกระทำบเปั็นิอย่์�งม�ก เพื่ร�ะผิลผิลิต่
ส่วนิใหญ่พึื่�งพื่�ต่ล�ดำส่งออกเป็ันิหลัก กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ได้ำมีม�ต่รก�รเร่งช่ีวย์แก้ปััญห� อุปัสรรค้ต่่�งๆ  
ก�รเพิื่�มช่ีองทำ�งก�รจัำ�หน่ิ�ย์ทัำ�งออนิไลน์ิและออฟไลน์ิ เพ่ื่�อให้ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�พ่ื่ชีผิลทำ�งก�รเกษต่ร มีค้ว�มค้ล่องตั่ว 
ส�ม�รถ่เพิื่�มร�ย์ได้ำให้กับค้รัวเร่อนิ พื้ร้อัมส่นับส่นุนให้้เกษตรกรปรับการดำารงชีีว่ตในยุค New Normal ด้ำวย์ก�ร

	 1.	 ขับเคล้�อนยุท่ธศาสตร์ตลาด็นำาการผู้ลิต	 เพ่ื่�อสร้�งกลไกค้ว�มร่วมม่อให้เกิดำก�รขับเค้ล่�อนิภ�ย์ใต้่
ยุ์ทำธุ์ศุ�สต่ร์ต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ ผ่ิ�นิค้ณะทำำ�ง�นิร่วมของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ และกระทำรวงพื่�ณิชีย์์ ต่ลอดำจันิ  
การตกลังความร่วมม้อักับ Modern Trade เพ่ื่�อส่งเสริมสนัิบสนุินิ และพัื่ฒนิ�กลุ่มผ้่ิผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร ส่่ต่ล�ดำ 
นิำ�ก�รผิลิต่ ระหว่�งเกษต่รกรและผ้่ิปัระกอบก�ร เช่ีนิ ห้�ง Tesco Lotus ห้�ง Big C ห้�ง Makro รวมทัำ�ง การส่ร้าง 
ตลัาดอัอันไลัน์ (E-Commerce) เพ่ื่�อส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ด้ำ�นิก�รเกษต่รผ่ิ�นิช่ีองทำ�งออนิไลน์ิ เช่ีนิ 
www.ortorkor.com www.DGTfarm.com www.ต่ล�ดำเกษต่รกรออนิไลน์ิ.com www.Thailandpostmart.com 
รวมถึ่ง Facebook Line Lazada Shopee Alibaba และ GRAB
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	 2.	 การช่่วยเหล้อเกษตรกรท่่�ได้็รับผู้ลกระท่บจิาก
การระบาด็ของไวรัสโควิด็-19	อ�ทิำ การช่ีวยเห้ล้ัอัเง่นเยียวยา 
ร�ย์ละ 5,000 บ�ทำต่่อเด่ำอนิ เป็ันิระย์ะเวล� 3 เด่ำอนิ (รวม  
15,000 บ�ทำ) ซึ่�งจ่ั�ย์เงินิช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร 7.56 ล้�นิร�ย์  
เป็ันิเงินิ 1.13 แสนิล้�นิบ�ทำ ช่ีวยเกษตรกรกระจายส่่นค้าเกษตร 
ไปัยั์งผ้่ิบริโภค้ในิทุำกช่ีองทำ�ง มีม่ลค่้�ก�รจัำ�หน่ิ�ย์รวม 703.27  
ล้�นิบ�ทำ อ�ทิำ โค้รงก�ร “ซ่่�อสินิค้้�เกษต่รไทำย์ เกษต่รกรอย่่์ได้ำ 
ปัระเทำศุไทำย์อย่่์รอดำ” โค้รงก�ร “ส่งเสริมต่ล�ดำเกษต่ร Online” 
โค้รงก�ร “จัำ�หน่ิ�ย์ผัิกท้ำ�ย์รถ่” โค้รงก�ร “ค้ลิกอิ�ม ส่งค้ว�มสุข  
ด้ำวย์ก�รสั�งข้�วคุ้ณภ�พื่ ด้ำวย์ปัล�ย์นิิ�ว” การจ้างแรงงานใน 
โครงการฟาร์มตัวอัย่างตามพื้ระราชีดำาร่ ฯ ในิพ่ื่�นิทีำ� 17 จัังหวัดำ  
30 ฟ�ร์ม รวม 45 วันิ ค่้�จ้ั�งเหม�เป็ันิร�ย์วันิ วันิละ 1,104 ค้นิ 
จัำ�นิวนิ 45 วันิ วงเงินิรวม 4.79 ล้�นิบ�ทำ

	 3.	 การจัิด็ท่ำาโครงการภายใต้นโยบายฟื้้� นฟ้ื้
เศรษฐกิจิและสังคมของประเท่ศ	ท่่�ได้็รับผู้ลกระท่บจิาก
การระบาด็ของโรคติด็เช้่�อไวรัสโคโรนา	 2019	 ด้็าน
การเกษตร	 โดำย์จััดำทำำ�ข้อเสนิอโค้รงก�รภ�ย์ใต้่แผินิง�นิกลุ่มทีำ� 3.1 
และ 3.2 ผ่ิ�นิสำ�นัิกง�นิสภ�พื่ัฒนิ�ก�รเศุรษฐกิจัและสังค้มแห่งชี�ต่ิ 
ซึ่�งมีโค้รงก�รทีำ�ผ่ิ�นิก�รอนิุมัติ่จั�กมติ่ค้ณะรัฐมนิต่รีเรีย์บร้อย์แล้ว 
รวมทัำ�งสิ�นิ 37 โค้รงก�ร งบปัระม�ณรวม 27,485 ล้�นิบ�ทำ

	 4.	 การพัื้ฒนาการเกษตรในเขตพัื้ฒนาพิื้เศษ
ภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดำย์ร่วมดำำ�เนิินิก�รขับเค้ล่�อนิแผินิ
พัื่ฒนิ�ก�รเกษต่รในิ EEC กับสำ�นัิกง�นิค้ณะกรรมก�รนิโย์บ�ย์ 
เขต่พัื่ฒนิ�พื่ิเศุษภ�ค้ต่ะวันิออก และหนิ่วย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้อง ภ�ย์ใต้่  
“ค้ณะทำำ�ง�นิจััดำทำำ�แผินิพัื่ฒนิ�ก�รเกษต่รในิพ่ื่�นิทีำ� EEC เพ่ื่�อจััดำทำำ�
แผินิง�นิโค้รงก�ร ให้สอดำค้ล้องกับนิโย์บ�ย์ก�รพัื่ฒนิ� EEC และ 
เป็ันิแผินิง�นิทีำ�ส�ม�รถ่รองรับต่่อสถ่�นิก�รณ์หลังโค้วิดำ ในิร่ปัแบบ 
New Normal รวมถึ่งจัะมีก�รเช่ี�อมโย์งกับฐ�นิข้อม่ลด้ำ�นิก�รเกษต่ร 
(Big Data) จั�กศุ่นิย์์ข้อม่ลเกษต่รแห่งชี�ติ่ National Agricultural 
Big Data Center (NABC)

	 5.	 การประสานความร่วมม้อกับสาธารณรัฐ
ประช่าช่นจ่ิน	 เพ่ื่�อขอเปัิดำใช้ีด่ำ�นิขนิสินิค้้�ผ่ิ�นิด่ำ�นิต่งซ่ิง และ 
ด่ำ�นิรถ่ไฟผิิงเสีย์ง เป็ันิก�รลดำผิลกระทำบจั�กก�รระบ�ดำของ 
โรค้โค้วิดำ-19 ทีำ�มีต่่อก�รค้้�ของทัำ�งสองปัระเทำศุ โดำย์ให้ด่ำ�นิทีำ�เกี�ย์วข้อง
ในิมณฑ์ลย์่นินิ�นิและมณฑ์ลกว่�งซี่ ใช้ีข้อบังคั้บในิก�รต่รวจัสอบ
กักกันิโรค้ทีำ�ได้ำระบุไว้ในิพื่ิธีุ์ส�รอย์่�งเปั็นิทำ�งก�ร ตั่�งแต่่วันิทีำ� 29 
เมษ�ย์นิ 2563
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สาร
นายเฉลิมช่ีย	ศรีอ่อน
รัฐมนตร่ว่าการกระท่รวงเกษตรและสหกรณ์

 ภ�ค้เกษต่รนัิบว่�มีค้ว�มสำ�คั้ญต่่อเศุรษฐกิจัและสังค้มของปัระเทำศุไทำย์อย์่�งม�ก 
ด้ำวย์ปัระชี�กรส่วนิใหญ่ย์ังค้งย์ึดำอ�ชีีพื่เกษต่รกรรมเปั็นิอ�ชีีพื่หลัก ซึ่�งเปั็นิร�กฐ�นิสำ�คั้ญ 
ในิก�รขับเค้ล่�อนิเศุรษฐกิจัของปัระเทำศุ รัฐบ�ลได้ำให้ค้ว�มสำ�คั้ญกับก�รแก้ไขปััญห�ของ
เกษต่รกร พื่ร้อมปัฏิิร่ปัภ�ค้ก�รเกษต่รเพ่ื่�อย์กระดัำบขีดำค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รแข่งขันิ ให้มี
ค้ว�มเข้มแข็งและพัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ชีีวิต่เกษต่รกรให้ก้�วพ้ื่นิจั�กค้ว�มย์�กจันิ โดำย์ได้ำกำ�หนิดำ
ย์ุทำธุ์ศุ�สต์่ก�รดำำ�เนิินิง�นิทัำ�งเชิีงรุกและเชิีงรับต่�มวิสัย์ทำัศุนิ์ “ภ�ค้เกษต่รก้�วไกลด้ำวย์
เทำค้โนิโลย์ีและนิวัต่กรรม ต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ ชีีวิต่เกษต่รกรมีคุ้ณภ�พื่ ทำรัพื่ย์�กรก�รเกษต่ร
มีค้ว�มสมดุำลและย์ั�งย์่นิ” มุ่งส่งเสริมพัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ชีีวิต่ของเกษต่รกรให้มีค้ว�มมั�นิค้ง  
พัื่ฒนิ�เศุรษฐกิจัก�รเกษต่รให้เติ่บโต่อย่์�งมีเสถี่ย์รภ�พื่ ส่งเสริมก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร 
ทีำ�มีคุ้ณภ�พื่ต่ลอดำห่วงโซ่่อุปัทำ�นิทีำ�สอดำค้ล้องกับค้ว�มต้่องก�รของต่ล�ดำ ส่งเสริมง�นิวิจััย์ 
เทำค้โนิโลยี์และนิวัต่กรรมเพ่ื่�อนิำ�ม�ใช้ีปัระโย์ชีน์ิ บริห�รจััดำก�รทำรัพื่ย์�กรก�รเกษต่รและ 
สิ�งแวดำล้อมอย์่�งสมดุำลและย์ั�งย์่นิ เสริมสร้�งศัุกย์ภ�พื่และเร่งพัื่ฒนิ�องค์้ค้ว�มร้่รอบด้ำ�นิ 
ให้เกษต่รกรเป็ันิ Smart farmer และ Young smart farmer แก้ไขปััญห�ภัย์แล้ง  
พัื่ฒนิ�ฟ้�นิฟ่แหล่งนิำ��เพ่ื่�อให้มีแหล่งกักเก็บนิำ��เพิื่�มขึ�นิ ช่ีวย์บรรเทำ�อุทำกภัย์ในิช่ีวงฤด่ำนิำ��หล�ก 
สร้�งค้ว�มสมดุำลและสมบ่รณ์ให้กับระบบนิิเวศุ รวมทัำ�งเร่งพัื่ฒนิ�แพื่ลต่ฟอร์มออนิไลน์ิ 
อย์่�งเต็่มร่ปัแบบดำ้วย์ก�รขย์�ย์ค้ว�มร่วมม่อกับบริษัทำ E-commerce ชัี�นินิำ� (Lazada 
Shopee และ Alibaba) ร่วมสร้�งและพื่ัฒนิ�เกษต่รกรไทำย์ให้เป็ันิผ้่ิข�ย์ออนิไลนิ์อย์่�ง 
ม่ออ�ชีีพื่ มุ่งหวังช่ีวย์ให้เกษต่รกรมีช่ีองทำ�งก�รจัำ�หน่ิ�ย์ทีำ�กว้�งขึ�นิ ส�ม�รถ่เข้�ถึ่งกลุ่มผ้่ิบริโภค้
ได้ำอย์่�งไร้ขีดำจัำ�กัดำในิทุำกพ่ื่�นิทีำ�เพ่ื่�อชี่วย์กระจั�ย์ผิลผิลิต่ในิช่ีวงออกส่่ต่ล�ดำม�ก ส่งผิลให้ร�ค้�
สินิค้้�เกษต่รมีเสถี่ย์รภ�พื่ ส�ม�รถ่ต่่อย์อดำผิลผิลิต่ของต่นิเองนิำ�ม�แปัรร่ปัได้ำอย่์�งเต็่มทีำ�

 นิอกจั�กนีิ� ได้ำร่วมกับกระทำรวงพื่�ณิชีย์์กำ�หนิดำวิสัย์ทัำศุน์ิ “เกษต่รผิลิต่ พื่�ณิชีย์ต์่ล�ดำ” 
ภ�ย์ใต้่ย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ ต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ เพ่ื่�อสร้�งค้ว�มเช่ี�อมั�นิ คุ้ณภ�พื่และม�ต่รฐ�นิค้ว�ม
ปัลอดำภัย์ ตั่�งเปั้�ให้ไทำย์เป็ันิศุ่นิย์์กล�งสินิค้้�เกษต่ร และอ�ห�รคุ้ณภ�พื่ของโลก โดำย์
กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ทำำ�หน้ิ�ทีำ�สนัิบสนุินิก�รผิลิต่ ค้วบคุ้มม�ต่รฐ�นิสินิค้้� ให้ต่รง
ต่�มค้ว�มต้่องก�รของต่ล�ดำ มุ่งพัื่ฒนิ�สินิค้้�ทำ�งก�รเกษต่รให้เป็ันิ Smart production  
ทีำ�มีคุ้ณภ�พื่ส่ง ปัลอดำภัย์ ส�ม�รถ่แข่งขันิในิต่ล�ดำโลก เพ่ื่�อค้ว�มอย์่่ดีำมีสุขของพีื่�น้ิอง 
เกษต่รกรไทำย์อย์่�งทีำ�ได้ำตั่�งปัณิธุ์�นิไว้

 ในิโอก�สนีิ� ผิมขอขอบคุ้ณบุค้ล�กรกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ และทุำกภ�ค้ส่วนิ 
ทัำ�งภ�ค้รัฐ ภ�ค้เอกชีนิ สถ่�บันิก�รศุึกษ� พีื่�น้ิองเกษต่รกร ปัระชี�ชีนิทัำ�วไปั ทีำ�ให้ค้ว�ม
อนุิเค้ร�ะห์ช่ีวย์เหล่อสนัิบสนุินิก�รทำำ�ง�นิของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ อย์�่งเต็่มกำ�ลัง
ค้ว�มส�ม�รถ่ ขออ�ร�ธุ์นิ�คุ้ณพื่ระศุรีรัต่นิต่รัย์และสิ�งศัุกดิำ�สิทำธิุ์�ทัำ�งหล�ย์ โปัรดำดำลบันิดำ�ล
ปัระทำ�นิพื่รให้ทุำกท่ำ�นิปัระสบแต่่ค้ว�มสุขค้ว�มเจัริญมีพื่ลังก�ย์และพื่ลังใจัในิก�รทำำ�ง�นิ 
เพ่ื่�อปัระโย์ชีน์ิส่งสุดำของปัระชี�ชีนิ และปัระเทำศุชี�ติ่ต่่อไปั

(นายเฉล่ัมชัีย ศรีอ่ัอัน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์
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สาร
ร้อยเอก	ธรรมน่ส	พรหมเผ่่า
รัฐมนตร่ช่่วยว่าการกระท่รวงเกษตรและสหกรณ์

 ก�รดำำ�เนิินิง�นิทีำ�ผ่ิ�นิม� กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ได้ำให้ค้ว�มสำ�คั้ญ 
เกี�ย์วกับก�รดำำ�เนิินิชีีวิต่ของปัระชี�ชีนิต่�มแนิวพื่ระร�ชีดำำ�ริของพื่ระบ�ทำสมเด็ำจั 
พื่ระวชิีรเกล้�เจ้ั�อย่่์หัว ในิก�รส่บส�นิ รักษ� และต่่อย์อดำศุ�สต่ร์พื่ระร�ชี�ในิ 
โค้รงก�รอันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริต่่�งๆ ก�รสนัิบสนุินิให้เกษต่รกรทำำ�ก�รเกษต่ร 
ในิแนิวทำฤษฎีใหม่ต่�มหลักปัรัชีญ�ของเศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์ง ก�รบริห�รจััดำก�รก�รผิลิต่
สินิค้้�เกษต่รต่�มแผินิทีำ�เกษต่รเพ่ื่�อก�รบริห�รจััดำก�รเชิีงรุก (Agri - Map) ให้มีก�รใช้ี
ทีำ�ดิำนิทีำ�เหม�ะสมกับศัุกย์ภ�พื่ มีระบบอนุิรักษ์ดิำนิและนิำ��ให้เหม�ะสมกับสภ�พื่พ่ื่�นิทีำ� 
ก�รปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวงเพ่ื่�อบรรเทำ�ภัย์แล้ง บรรเทำ�ฝุ่้นิละออง PM 2.5 และไฟป่ั� 
พื่ร้อมทัำ�งก�รแก้ไข และจััดำห�ทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อลดำค้ว�มเหล่�อมลำ��ก�รถ่่อค้รองทีำ�ดิำนิและ 
สร้�งค้ว�มเท่ำ�เทีำย์มด้ำวย์ก�รปัรับปัรุงระบบทีำ�ดำินิ ก�รต่รวจัสอบก�รถ่่อค้รองทีำ�ดำินิ 
ทีำ�ผิิดำวัต่ถุ่ปัระสงค์้และก�รค้รอบค้รองโดำย์มิชีอบแล้วนิำ�ไปักระจั�ย์สิทำธิุ์ก�รถ่่อค้รอง
ทีำ�ดิำนิให้เกษต่รกรผ้่ิไร้ทีำ�ดิำนิทำำ�กินิ รวมทัำ�งส่งเสริมค้ว�มร้่และพัื่ฒนิ�ให้เกษต่รกร 
ส�ม�รถ่บริห�รจััดำก�รพ่ื่�นิทีำ�เกษต่รกรรมและว�งแผินิก�รผิลิต่ ก�รจััดำก�รสินิค้้�เกษต่ร
ได้ำอย์่�งเป็ันิระบบต่ลอดำห่วงโซ่่ก�รผิลิต่

 ต่ลอดำจันิก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่เพ่ื่�อให้เกษต่รกรมีอ�ชีีพื่ทำ�งก�รเกษต่ร
ทีำ�มั�นิค้ง เน่ิ�องจั�กอ�ชีีพื่เกษต่รกรรมเป็ันิอ�ชีีพื่หลัก มีบทำบ�ทำสำ�คั้ญต่่อเศุรษฐกิจัของ
ปัระเทำศุไทำย์เป็ันิแหล่งผิลิต่อ�ห�รและเป็ันิฐ�นิวัต่ถุ่ดิำบให้กับภ�ค้อุต่ส�หกรรม ทำำ�ให้
เกิดำค้ว�มมั�นิค้งด้ำ�นิอ�ห�รของไทำย์และก้�วไปัส่่ก�รเป็ันิค้รัวโลก และยั์งทำำ�หน้ิ�ทีำ� 
เป็ันิตั่วกล�งในิก�รช่ีวย์เหล่อพีื่�น้ิองเกษต่รกรในิก�รจััดำห�ช่ีองทำ�งก�รต่ล�ดำเพ่ื่�อ
จัำ�หน่ิ�ย์ผิลผิลิต่ผิลิต่ภัณฑ์์ก�รเกษต่ร โดำย์ไม่ผ่ิ�นิพ่ื่อค้้�ค้นิกล�ง เป็ันิก�รลดำต้่นิทำุนิ
และสร้�งร�ย์ได้ำเพิื่�มให้แก่เกษต่รกร อีกทัำ�งมีก�รสร้�งม่ลค่้�เพิื่�มให้แก่สินิค้้�เกษต่ร 
ด้ำวย์ก�รแปัรร่ปัสินิค้้� พัื่ฒนิ�ผิลิต่ภัณฑ์์ ย์กระดัำบม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่รไทำย์ ส่่ต่ล�ดำ
ระดัำบส�กล ก�รให้ค้ว�มร้่ด้ำ�นิก�รต่ล�ดำ และย์กระดัำบก�รค้้�ออนิไลนิ์ให้เหม�ะสม 
กับพื่ฤติ่กรรมผ้่ิซ่่�อในิปััจัจุับันิ

 ผิมขออ�ร�ธุ์นิ�คุ้ณพื่ระศุรีรัต่นิต่รัย์และสิ�งศัุกดิำ�สิทำธิุ์�ทีำ�ท่ำ�นินัิบถ่่อ ได้ำโปัรดำ 
ดำลบันิดำ�ลปัระทำ�นิพื่รให้ทุำกท่ำ�นิจังปัระสบแต่่ค้ว�มสุข ค้ว�มเจัริญ มีสุขภ�พื่พื่ล�นิ�มัย์
ทีำ�สมบ่รณ์แข็งแรง เพ่ื่�อเป็ันิกำ�ลังสำ�คั้ญในิก�รพัื่ฒนิ�ภ�ค้ก�รเกษต่รของปัระเทำศุ  
และกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ให้มีค้ว�มก้�วหน้ิ�ยิ์�งๆ ขึ�นิไปั

(ร้อัยเอัก ธรรมนัส่ พื้รห้มเผ่่า)
รัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์
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สาร
นางสาวมน่ญญา	ไทยเศรษฐ์์
รัฐมนตร่ช่่วยว่าการกระท่รวงเกษตรและสหกรณ์

 จั�กสถ่�นิก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ดำของโรค้ต่ิดำเช่ี�อไวรัสโค้โรนิ� 2019 เกษต่รกร
ในิหล�ย์พ่ื่�นิทีำ�ปัระสบปััญห� ไม่ส�ม�รถ่จัำ�หน่ิ�ย์ผิลผิลิต่ได้ำ กระทำรวงเกษต่รและ
สหกรณ์ได้ำช่ีวย์บรรเทำ�ค้ว�มเด่ำอดำร้อนิให้กับเกษต่รกรภ�ย์ใต้่ขบวนิก�รสหกรณ์  
เพ่ื่�อช่ีวย์ระบ�ย์ผิลผิลิต่ทัำ�งพ่ื่ชีผัิก ผิลไม้ สินิค้้�ปัระมง และสินิค้้�แปัรร่ปั จั�กสหกรณ์
ต้่นิทำ�งส่่สหกรณ์ผ้่ิบริโภค้ปัล�ย์ทำ�ง ทำำ�ให้มีก�รกระจั�ย์ผิลผิลิต่ออกนิอกพ่ื่�นิทีำ�ได้ำ 
อย์่�งรวดำเร็ว เกษต่รกรไม่ถ่่กเอ�เปัรีย์บด้ำ�นิร�ค้� เกิดำก�รจัำ�หน่ิ�ย์ผิลผิลิต่ได้ำอย่์�ง 
เป็ันิธุ์รรม

 ทัำ�งนีิ� กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ได้ำทำำ�ก�รส่งเสริมให้เกษต่รกร ลดำ ละ เลิก
ก�รใช้ีส�รเค้มใีนิก�รกำ�จััดำวัชีพ่ื่ชีหร่อศัุต่ร่พ่ื่ชี ส่งเสรมิก�รผิลติ่สินิค้้�เกษต่รในิร่ปัแบบ
ก�รทำำ�เกษต่รทีำ�ดีำและเหม�ะสม (GAP) เพ่ื่�อให้สินิค้้�เกษต่รมีค้ว�มปัลอดำภัย์ต่่อผ้่ิบริโภค้ 
รวมถึ่งค้ว�มสำ�คั้ญของขบวนิก�รสหกรณ์ ทีำ�เป็ันิองค์้ก�รหลักในิก�รขับเค้ล่�อนิแก้ไข
ปััญห�ของเกษต่รกร ทัำ�งก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่รอินิทำรีย์ ์ก�รส่งเสริมให้ล่กหล�นิเกษต่รกร
ได้ำกลับม�พัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่ทำ�งก�รเกษต่รของค้รอบค้รัว ใช้ีก�รเปัลี�ย์นิแปัลงหร่อนิวัต่กรรม
ทีำ�ทัำนิสมัย์เข้�ม�ปัรับใช้ีให้เกิดำปัระโย์ชีนิ์เพ่ื่�อเกษต่รกรจัะไดำ้หลุดำพ้ื่นิจั�กค้ว�มย์�กจันิ 
ซึ่�งส่งผิลต่่อก�รพัื่ฒนิ�เศุรษฐกิจัและสังค้มของปัระเทำศุโดำย์รวมอย่์�งเป็ันิร่ปัธุ์รรม

 ในิโอก�สนีิ� ดิำฉันิขอให้ทุำกท่ำ�นิจังภ่มิใจัและต่ระหนัิกในิค้ว�มสำ�คั้ญของภ�ระ
หน้ิ�ทีำ�ทีำ�รับผิิดำชีอบ พื่ร้อมมุ่งมั�นิทุ่ำมเทำค้ว�มร้่ค้ว�มส�ม�รถ่อย์่�งเต็่มกำ�ลัง เพ่ื่�อแก้ไข
ปััญห�ให้แก่เกษต่รกร ช่ีวย์เหล่อเกษต่รกรให้มีค้ว�มอย่่์ดีำกินิดีำ ร่วมกันิพัื่ฒนิ�ภ�ค้
ก�รเกษต่รของไทำย์ให้เข้มแข็ง อันิจัะก่อให้เกิดำปัระโย์ชีนิ์ต่่อเศุรษฐกิจัโดำย์รวมของ
ปัระเทำศุต่่อไปั

 (นางส่าวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)
รัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์
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สาร
นายป็ระภ่ติร	โพธสุธน
รัฐมนตร่ช่่วยว่าการกระท่รวงเกษตรและสหกรณ์

 กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ มีค้ว�มมุ่งมั�นิทีำ�จัะเสริมสร้�งบทำบ�ทำภ�ค้
ก�รเกษต่รของไทำย์ให้มีค้ว�มเข้มแข็ง ทัำ�งในิด้ำ�นิพ่ื่�นิฐ�นิทำ�งด้ำ�นิทำรัพื่ย์�กร  
ค้ว�มส�ม�รถ่ของเกษต่รกร และองค้์ค้ว�มร้่ของเกษต่รกร พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ของ 
สินิค้้�เกษต่ร เทำค้โนิโลย์ีส�รสนิเทำศุ ต่ลอดำจันิเทำค้โนิโลย์ีชีีวภ�พื่ เพ่ื่�อย์กระดำับร�ค้�
สินิค้้�เกษต่รให้ส่งขึ�นิ รวมถึ่งก�รพัื่ฒนิ�ภ�ค้ก�รเกษต่รของปัระเทำศุให้ก้�วหน้ิ�
ทัำดำเทีำย์มกับปัระเทำศุอ่�นิๆ ส�ม�รถ่แข่งขันิในิต่ล�ดำโลก สร้�งค้ว�มเข้มแข็งอย่์�งย์ั�งย์่นิ
แก่เกษต่รกรอย์่�งแท้ำจัริง

 ปัระกอบกับปััจัจัุบันิอ�ชีีพื่เกษต่รกรรมมักปัระสบปััญห�จั�กภัย์ธุ์รรมชี�ติ่  
โรค้ระบ�ดำทัำ�งพ่ื่ชีและสัต่ว์ ส่งผิลให้เกษต่รกรต้่องส่ญเสีย์ผิลผิลิต่ข้�วและร�ย์ได้ำ 
จัำ�นิวนิม�ก กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์จึังเร่งดำำ�เนิินิก�รผิลิต่เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�ว 
ให้ได้ำคุ้ณภ�พื่และเพีื่ย์งพื่อต่่อค้ว�มต้่องก�รของพีื่�น้ิองเกษต่รกร โดำย์นิำ�เค้ร่�องม่อ 
ทีำ�ทัำนิสมัย์ม�ชี่วย์เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ในิก�รผิลิต่เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์พื่ร้อมทัำ�งพื่ัฒนิ�อ�ชีีพื่เสริม
ด้ำ�นิก�รเลี�ย์งปัศุุสัต่ว์และก�รปัล่กพ่ื่ชีสำ�หรับอ�ห�รสัต่ว์ เพ่ื่�อให้เกษต่รกรมีร�ย์ได้ำ
ต่ลอดำทัำ�งปีั ส�ม�รถ่ย์กระดัำบค้ว�มเป็ันิอย์่่ของเกษต่รกรให้ดีำขึ�นิ

 ผิมเช่ี�อมั�นิเป็ันิอย์่�งยิ์�งว่� ห�กบุค้ล�กรทุำกระดัำบมีค้ว�มมุ่งมั�นิตั่�งใจั ทีำ�จัะทุ่ำมเทำ
ทำำ�ง�นิดำ้วย์ค้ว�มสุจัริต่ และค้ว�มส�มัค้คี้ จัะทำำ�ให้ส�ม�รถ่เดำินิหน้ิ�ขับเค้ล่�อนิง�นิ 
ของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ไปัส่่ค้ว�มเป็ันิเลิศุด้ำ�นิก�รเกษต่ร อนิ�ค้ต่ทีำ�มั�นิค้ง
และย์ั�งย์่นิ นิำ�พื่�ช่ี�อเสีย์งเกีย์รติ่ภ่มิม�ส่่ปัระเทำศุชี�ติ่ต่่อไปั

(นายประภััตร โพื้ธสุ่ธน)
รัฐมนตรีช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์
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สาร
นายทองเป็ลว	กองจ่นทร์
ปลัด็กระท่รวงเกษตรและสหกรณ์

 ปีัทีำ�ผ่ิ�นิม�เป็ันิช่ีวงเวล�ทีำ�ทัำ�วโลกต้่องรับม่อกับก�รแพื่ร่ระบ�ดำของโรค้ติ่ดำเช่ี�อ
ไวรัสโค้โรนิ� 2019 ซึ่�งส่งผิลกระทำบต่่อสภ�พื่เศุรษฐกิจัของปัระเทำศุในิทุำกด้ำ�นิ  
ทัำ�งด้ำ�นิก�รเกษต่ร อุต่ส�หกรรม ท่ำองเทีำ�ย์วและบริก�ร รวมทัำ�งสภ�พื่สังค้มและ 
ค้ว�มเป็ันิอย่่์ของปัระชี�ชีนิ

 กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์จึังมุ่งปัรับก�รทำำ�ง�นิให้มีค้ว�มย์่ดำหย์ุ่นิ เน้ินิก�ร
ใช้ีระบบเทำค้โนิโลย์ีและนิวัต่กรรมเพ่ื่�อส่งเสริมและสนิับสนิุนิตั่�งแต่่กระบวนิก�รผิลิต่
จันิถึ่งก�รต่ล�ดำให้ค้ว�มสำ�คั้ญในิก�รดำำ�เนิินิง�นิต่�มภ�รกิจัหลัก ได้ำแก่ 1) ก�รพัื่ฒนิ� 
ก�รผิลิต่ ต่�มแนิวค้ิดำ “เกษต่รผิลิต่ พื่�ณิชีย์์ต่ล�ดำ” อ�ทำิ ก�รผิลิต่กระจั�ย์พื่ันิธ์ุุ์ดีำ  
(พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชี สัต่ว์นิำ�� ปัศุุสัต่ว์) และปััจัจััย์ก�รผิลิต่ ก�รส่งเสริมระบบก�รผิลิต่แบบ 
แปัลงใหญ่ ก�รปัรับเปัลี�ย์นิก�รผิลิต่ให้เหม�ะสมกับศัุกย์ภ�พื่ของพ่ื่�นิทีำ� ก�รต่รวจั 
รับรองแหล่งผิลิต่ เพ่ื่�อรับรองม�ต่รฐ�นิต่�มระบบก�รจััดำก�รคุ้ณภ�พื่ GAP  
ก�รขย์�ย์ต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่รเข้�ส่่ระบบ E-commerce และเช่ี�อมโย์งช่ีองทำ�ง 
จัำ�หน่ิ�ย์กับแพื่ลต่ฟอร์มชัี�นินิำ�ทัำ�งในิปัระเทำศุและต่่�งปัระเทำศุ เพ่ื่�อให้สอดำค้ล้อง 
กับค้ว�มต้่องก�รและพื่ฤติ่กรรมก�รบริโภค้ในิสังค้มย์ุค้ดิำจิัทัำล 2) ก�รบริห�รจััดำก�ร
ทำรัพื่ย์�กรเพ่ื่�อก�รผิลิต่ด้ำวย์ก�รบริห�รจััดำก�รนิำ��ทัำ�งระบบ ก�รเพิื่�มพ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิ 
ก�รพัื่ฒนิ�แหล่งนิำ��ในิไร่นิ�นิอกเขต่ชีลปัระทำ�นิ ก�รปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวง ก�รฟ้�นิฟ่
ปัรับปัรุงคุ้ณภ�พื่ดิำนิและก�รจััดำทีำ�ดิำนิทำำ�กินิแก่เกษต่รกร 3) ก�รส่งเสริมและพื่ัฒนิ�
เกษต่รกร ระบบสหกรณ์และวิส�หกิจัชุีมชีนิให้เข้มแข็ง โดำย์อบรมเพิื่�มศัุกย์ภ�พื่ 
ก�รผิลิต่ ก�รต่ล�ดำ ถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่เทำค้โนิโลยี์และพัื่ฒนิ�ทัำกษะอ�ชีีพื่ให้เป็ันิ 
เกษต่รกรปัร�ดำเปัร่�อง (Smart Farmer) ก�รสนัิบสนุินิเทำค้โนิโลย์ีและปััจัจััย์ก�รผิลิต่
เพ่ื่�อลดำต้่นิทุำนิ และ 4) ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รบริห�รจััดำก�รด้ำ�นิเกษต่รให้มี
ปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ ด้ำวย์ก�รพัื่ฒนิ�ระบบฐ�นิข้อม่ลก�รเกษต่ร (Big Data) ก�รจััดำทำำ� 
และบริก�รข้อม่ลส�รสนิเทำศุก�รเกษต่ร ก�รปัรับปัรุงข้อม่ลทำะเบีย์นิเกษต่รกร 
ให้เป็ันิปััจัจุับันิ

 โอก�สนีิ� กระผิมขอขอบคุ้ณหน่ิวย์ง�นิทุำกภ�ค้ส่วนิในิกระทำรวงเกษต่ร 
และสหกรณ์ ทีำ�มีค้ว�มตั่�งใจัปัฏิิบัติ่หน้ิ�ทีำ�อย์่�งเต็่มค้ว�มส�ม�รถ่ เพ่ื่�อให้เกษต่รกร 
มีค้ว�มเข้มแข็ง พึื่�งพื่�ต่นิเองได้ำอย่์�งย์ั�งย์่นิ และขอเป็ันิกำ�ลังใจัให้ทุำกท่ำ�นิในิก�ร 
ทำำ�หน้ิ�ทีำ�อย์่�งสมบ่รณ์ เพ่ื่�อนิำ�พื่�ปัระเทำศุไทำย์ไปัส่่ก�รเป็ันิแหล่งผิลิต่อ�ห�รของโลก
อย์่�งยั์�งย่์นิต่่อไปั

(นายทอังเปลัว กอังจันทร์)
ปลััดกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์
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นายท่องเปลว	กองจัินท่ร์
ปลััดกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายคมสัน	จิำาร้ญพื้งษ์
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายอภัย	สุท่ธิสังข์
หั้วห้น้าผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นางด็าเรศน์	กิตติโยภาส
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายพ่ื้รพัื้นธ์	คอท่อง
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายว่รช่าติ	เข้�อนรัตน์
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายสมช่วน	รัตนมังคลานนท์่
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายสัญญา	แสงพุ่ื้มพื้งษ์
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายมนัส	กำาเนิด็มณ่
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายช่าตร่	บุญนาค
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

พัื้นจ่ิาเอกประเสริฐ	มาลัย
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายสำาราญ	สาราบรรณ์
รอังปลััดกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายระพ่ื้ภัท่ร	จัินท่รศร่วงศ์
รอังปลััดกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายประย้ร	อินสกุล
รอังปลััดกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายอำาพัื้นธ์ุ	เวฬุุตันติ
รอังปลััดกระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายอรุณชั่ย	พุื้ท่ธเจิริญ
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

นายสุช่าติ	เจิริญศร่
ผู้่ตรวจราชีการ

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์

ผู้้้บริหารระดั็บส้ง	กระท่รวงเกษตรและสหกรณ์

Annual Report 2020
Ministry of Agriculture and Cooperatives12



นายอาช่ว์ชั่ยช่าญ	เล่�ยงประย้ร
อัธ่บดีกรมการข้้าว

นายประพิื้ศ	จัินท่ร์มา
อัธ่บดีกรมชีลัประทาน

นายโอภาส	ท่องยงค์
อัธ่บดีกรมตรวจบัญชีีส่ห้กรณ์์

นายม่ศักดิ็�	ภักด่็คง
อัธ่บดีกรมประมง

นายสรวิศ	ธาน่โต
อัธ่บดีกรมปศุสั่ตว์

นายพิื้เช่ษฐ์	วิริยะพื้าหะ
อัธ่บดีกรมว่ชีาการเกษตร

นายสุรส่ห์	กิตติมณฑล
อัธ่บดีกรมฝนห้ลัวงแลัะการบ่นเกษตร

นางสาวเบญจิพื้ร	ช่าครานนท์่
อัธ่บดีกรมพัื้ฒนาที�ด่น

นายปราโมท่ย์	ยาใจิ
อัธ่บดีกรมห้ม่อันไห้ม

นายวิณะโรจิน์	ท่รัพื้ย์ส่งสุข
เลัข้าธ่การส่ำานักงานการปฏ่ิรูปที�ด่น 

เพ้ื้�อัการเกษตร

นายเข้มแข็ง	ยุติธรรมด็ำารง
อัธ่บดีกรมส่่งเส่ร่มการเกษตร

นายวิศิษฐ์	ศร่สุวรรณ์
อัธ่บดีกรมส่่งเส่ร่มส่ห้กรณ์์

นายฉัันท่านนท์่	วรรณเขจิร
เลัข้าธ่การส่ำานักงานเศรษฐก่จการเกษตร

นายพิื้ศาล	พื้งศาพิื้ช่ณ์
เลัข้าธ่การส่ำานักงานมาตรฐานส่่นค้าเกษตร

แลัะอัาห้ารแห่้งชีาต่

นายวิรัตน์	ปราบทุ่กข์
ผู้่อัำานวยการส่ถิ่าบันว่จัยแลัะพัื้ฒนาพ้ื้�นที�สู่ง

นายมณเฑ่ยร	อินท่ร์น้อย
ผู้่อัำานวยการอังค์การส่ะพื้านปลัา

นายณกรณ์	ตรรกวิรพัื้ท่
ผู้่ว่าการการยางแห่้งประเทศไทย

นายปณิธาน		ม่ไช่ยโย
รักษาการผู้่อัำานวยการ 

อังค์การตลัาดเพ้ื้�อัเกษตรกร

นายสุวิท่ย์	ชั่ยเก่ยรติยศ
ผู้่อัำานวยการส่ำานักงานพัื้ฒนาการว่จัยการเกษตร

นายสุช่าติ	จิริยาเลิศศักดิ็�
รักษาการผู้่อัำานวยการอังค์การส่่งเส่ร่ม

ก่จการโคนมแห่้งประเทศไทย

พื้ลอากาศเอก	เสนาะ	พื้รรณพิื้กุล
ผู้่อัำานวยการส่ำานักงานพ่ื้พ่ื้ธภััณ์ฑ์์เกษตรเฉล่ัมพื้ระเกียรต่ 

พื้ระบาทส่มเด็จพื้ระเจ้าอัยู่หั้ว

รายงานประจำำาป ี2563
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ประมวลภาพื้ภารกิจิรัฐมนตร่ว่าการ	และ	 	 รัฐมนตร่ช่่วยว่าการกระท่รวงเกษตรและสหกรณ์
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ประมวลภาพื้ภารกิจิรัฐมนตร่ว่าการ	และ	 	 รัฐมนตร่ช่่วยว่าการกระท่รวงเกษตรและสหกรณ์
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 ร�ย์ง�นิปัระจัำ�ปีั 2563 ของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ มีวัต่ถุ่ปัระสงค้์ 
เพ่ื่�อปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์และเผิย์แพื่ร่ผิลก�รดำำ�เนิินิง�นิทีำ�สำ�คั้ญในิรอบปัีงบปัระม�ณ 2563 
แก่หนิ่วย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้องและผ้่ิสนิใจัทัำ�วไปั โดำย์มีเน่ิ�อห�ส�ระเกี�ย์วกับผิลก�รดำำ�เนิินิง�นิ
สำ�คั้ญของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ สอดำค้ล้องกับย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ และแผินิแม่บทำ
ภ�ย์ใต้่ยุ์ทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ ทีำ�เกี�ย์วข้องในิ 4 ย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ ปัระกอบดำ้วย์ ค้ว�มมั�นิค้ง  
ก�รสร้�งค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รแข่งขันิ ก�รสร้�งโอก�สและค้ว�มเสมอภ�ค้ทำ�งสังค้ม 
และก�รสร้�งก�รเติ่บโต่บนิคุ้ณภ�พื่ชีีวิต่ทีำ�เป็ันิมิต่รต่่อสิ�งแวดำล้อม

 ผิลสำ�เร็จัของก�รดำำ�เนิินิง�นิในิร�ย์ง�นิฉบับนีิ� เกิดำจั�กค้ว�มร่วมม่อ 
ทุำกภ�ค้ส่วนิ ทัำ�งจั�กผ้่ิบริห�รของกระทำรวง ข้�ร�ชีก�ร เจ้ั�หน้ิ�ทีำ� รวมถึ่งหน่ิวย์ง�นิ
ภ�ค้รัฐ เอกชีนิ และภ�ค้ปัระชี�สังค้ม จึังขอขอบคุ้ณไว้ ณ ทีำ�นีิ� และหวังเป็ันิอย์่�งย์ิ�งว่� 
เอกส�รร�ย์ง�นิปัระจัำ�ปีั 2563 ของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ฉบับนีิ� จัะเป็ันิ
ปัระโย์ชีน์ิแก่ผ้่ิทีำ�เกี�ย์วข้อง ต่ลอดำจันิปัระชี�ชีนิผ้่ิสนิใจัทัำ�วไปั

กระทรวงเกษตรแลัะส่ห้กรณ์์
พุื้ทธศักราชี 2563

คำานำา
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ภาคเกษตรม่ั่�นคง
เกษตรกรม่ั่�งค่�ง

ทร่พยากรเกษตรย่�งยืน

พัฒนิ�คุณ์ภ�พชีีวิตเกษตรกร
ให้มีั่คว�มั่มัั่�นิคง

พัฒนิ�เศรษฐกิจก�รเกษตรให้
เติบโตอย��งมีั่เสถีียรภ�พ

ส�งเสริมั่ก�รผลิตสินิค้�เกษตร 
ที�มีั่คุณ์ภ�พตลอดำห�วงโซ่�อุป็ท�นิให้ 

สอดำคล้อง กับคว�มั่ต้องก�รขึ้องตล�ดำ 
และส�งเสริมั่ง�นิวิจัยเทคโนิโลยี 

และนิวัตกรรมั่ 
เพื�อนิำ�มั่� 

ใช้ีป็ระโยชีน์ิ

 ส�งเสริมั่ให้มีั่ก�รบริห�รจัดำก�ร 
ทรัพย�กรสิ�งแวดำล้อมั่และโครงสร้�ง 

พื�นิฐ�นิท�งก�รเกษตร 
อย��งสมั่ดุำล 
และยั�งยืนิ

1

2

3

4

พ่นธกิจ

วิส่ยท่ศน์
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ผ่ลส่มฤทธิ�การให้บริการ
 ผิลสัมฤทำธิุ์�หร่อปัระโย์ชีน์ิทีำ�จัะได้ำรับจั�กก�รใช้ีจ่ั�ย์งบปัระม�ณ ในิปีั 2563 มีดัำงนีิ�

ผู้ลสัมฤท่ธิ�และตัวช่่�วัด็

 1) เกษตรกรแลัะแรงงานประมงได้รับการป้อังกันแลัะแก้ไข้ปัญห้าที�มีผ่ลักระทบต่อัความมั�นคง
  แรงง�นิปัระมงได้ำรับก�รคุ้้มค้รองผ่ิ�นิระบบก�รออกหนัิงส่อค้นิปัระจัำ�เร่อสำ�หรับต่่�งด้ำ�ว 65,146 ร�ย์
  ปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ในิก�รดำำ�เนิินิค้ดีำให้เป็ันิไปัต่�มทีำ�กฎหม�ย์กำ�หนิดำร้อย์ละ 100

 2) เกษตรกรในพ้ื้�นที�จังห้วัดชีายแดนใต้มีรายได้เพ่ื้�มข้้�น
  เกษต่รกรทีำ�เข้�ร่วมโค้รงก�รพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่จัังหวัดำชี�ย์แดำนิใต้่มีร�ย์ได้ำเพิื่�มขึ�นิร้อย์ละ 5

 3) ส่ร้างความส่ามารถิ่ในการแข่้งขั้นด้านการเกษตร
  อัต่ร�ก�รขย์�ย์ตั่วของม่ลค่้�สินิค้้�เกษต่รอัต่ลักษณ์พ่ื่�นิถิ่�นิเพิื่�มขึ�นิร้อย์ละ 3.91

 4) เพ่ื้�มศักยภัาพื้ส่ถิ่าบันเกษตรกร
  จัำ�นิวนิสหกรณ์มีค้ว�มเข้มแข็งในิระดัำบ 1 และ 2 ร้อย์ละ 90.88

 5) ส่ร้างโอักาส่แลัะความเส่มอัภัาคให้้เกษตรกร
  ร�ย์ได้ำเฉลี�ย์ของค้รัวเร่อนิเกษต่รเพิื่�มขึ�นิไม่น้ิอย์กว่�ร้อย์ละ 9.02
  เกษต่รกรได้ำรับก�รจััดำทีำ�ดิำนิทำำ�กินิ 45,755 ร�ย์

 6) ลัดการเผ่าในพ้ื้�นที�เกษตร
  จัำ�นิวนิพ่ื่�นิทีำ�หย์ุดำเผิ�และเพิื่�มค้ว�มอุดำมสมบ่รณ์ของดิำนิไม่น้ิอย์กว่� 70,026 ไร่
  เกษต่รกรทีำ�ได้ำรับก�รถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่ และมีเค้ร่อข่�ย์เกษต่รกรปัลอดำก�รเผิ� 17,100 ร�ย์

 7) ส่ร้างการเต่บโตบนคุณ์ภัาพื้ชีีว่ตที�เป็นม่ตรกับส่่�งแวดล้ัอัม
  พ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิเพิื่�มขึ�นิ 71,792 ไร่
  ปัริม�ต่รก�รกักเก็บนิำ��/ปัริม�ณนิำ��ต้่นิทุำนิเพิื่�มขึ�นิ 160 ล้�นิล่กบ�ศุก์เมต่ร
  พ่ื่�นิทีำ�ได้ำรับก�รป้ัองกันิระดัำบนิำ��เค็้ม 0.13 ล้�นิไร่
  พ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิเดิำมทีำ�ได้ำรับก�รบริห�รจััดำก�ร 28.18 ล้�นิไร่
  พ่ื่�นิทีำ�ปัระสบภัย์แล้งได้ำรับก�รช่ีวย์เหล่อไม่น้ิอย์กว่�ร้อย์ละ 78.50
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โครงสร้างองค์กร
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อ่ติรากำาล่ง ปัระกอบด้ำวย์

	 l ส่่วนราชีการ : ข้�ร�ชีก�ร 33,764 อัต่ร�

    ล่กจ้ั�งปัระจัำ�และพื่นัิกง�นิร�ชีก�ร 43,383 อัต่ร�

	 l อังค์การมห้าชีน : เจ้ั�หน้ิ�ทีำ�ของรัฐ 357 อัต่ร�

	 l รัฐว่ส่าห้ก่จ : พื่นัิกง�นิรัฐวิส�หกิจั 4,273 อัต่ร�
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งบป็ระมาณ
l งบประมาณของส่วนราช่การและองค์การมหาช่น	ปี	2562	–	2563

(หน่ิวย์ : ล้�นิบ�ทำ)

หน่วยงาน ป	ี2562 ป	ี2563 เพิื้�ม	–	ลด็

ส่่วนราชีการ+อังค์การมห้าชีน 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49

1. สำ�นัิกง�นิปัลัดำกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ 1,361.2761 1,324.5423 -36.7338 -2.70

2. กรมก�รข้�ว 3,091.3031 3,024.7546 -66.5485 -2.15

3. กรมชีลปัระทำ�นิ 66,472.1897 68,242.5643 1,770.3746 2.66

4 กรมต่รวจับัญชีีสหกรณ์ 1,354.4231 1,340.7359 -13.6872 -1.01

5. กรมปัระมง 4,093.6533 4,405.9003 312.2470 7.63

6. กรมปัศุุสัต่ว์ 6,203.2209 6,147.9682 -55.2527 -0.89

7. กรมพัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิ 5,678.6956 4,888.9345 -789.7611 -13.91

8. กรมฝ้นิหลวงและก�รบินิเกษต่ร 2,224.4244 2,036.7621 -187.6623 -8.44

9. กรมวิชี�ก�รเกษต่ร 4,102.8328 3,219.8746 -882.9582 -21.52

10. กรมส่งเสริมก�รเกษต่ร 6,317.4940 6,013.4794 -304.0146 -4.81

11. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,042.6877 3,125.0466 82.3589 2.71

12. กรมหม่อนิไหม 708.2784 647.1402 -61.1382 -8.63

13. สำ�นัิกง�นิก�รปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อเกษต่รกรรม 1,923.0212 1,805.3905 -117.6307 -6.12

14. สำ�นัิกง�นิม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่รและอ�ห�รแห่งชี�ติ่ 283.7112 267.7799 -15.9313 -5.62

15. สำ�นัิกง�นิเศุรษฐกิจัก�รเกษต่ร 642.7178 638.1295 -4.5883 -0.71

16. สถ่�บันิวิจััย์และพัื่ฒนิ�พ่ื่�นิทีำ�ส่ง (องค์้ก�รมห�ชีนิ) 546.4516 516.0589 -30.3927 -5.56

17. สำ�นัิกง�นิพิื่พิื่ธุ์ภัณฑ์์เกษต่รเฉลิมพื่ระเกีย์รติ่  
     พื่ระบ�ทำสมเด็ำจัพื่ระเจ้ั�อย่่์หัว (องค์้ก�รมห�ชีนิ)

163.7156 212.5858 -584.9628 -2.698

18. สำ�นัิกง�นิพัื่ฒนิ�ก�รวิจััย์ก�รเกษต่ร (องค์้ก�รมห�ชีนิ) 396.8043 216.5500 -180.2543 -45.43
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l สัด็ส่วนงบรายจ่ิายป	ี2563
(หน่ิวย์ : ล้�นิบ�ทำ)

งบรายจ่ิาย ป	ี2562 ป	ี2563 เพิื้�ม	–	ลด็

ส่่วนราชีการ + อังค์การมห้าชีน 108,606.9008 108,074.1976 -532.7032 -0.49

(1) งบบุคลัากร 24,739.8179 24,706.3301 -33.4878 -0.14

      หมวดำเงินิเด่ำอนิและค่้�จ้ั�งปัระจัำ� 18,094.3740 17,715.1962 -379.1778 97.90

      หมวดำค่้�จ้ั�งชัี�วค้ร�ว 
        และค่้�ต่อบแทำนิพื่นัิกง�นิร�ชีก�ร

6,645.4439 6,991.1339 345.6900 5.20

(2) งบดำาเน่นงาน 14,605.0700 12,922.1215 -1,682.9485 -11.52

      หมวดำค่้�ต่อบแทำนิใช้ีสอย์และวัสดุำ 13,184.3472 11,480.9461 -1,703.4011 -12.92

      หมวดำค่้�ส�ธุ์�รณ่ปัโภค้ 1,420.7228 1,441.1754 20.4526 1.44

(3) งบลังทุน (ห้มวดค่าครุภััณ์ฑ์์ที�ด่นแลัะส่่�งก่อัส่ร้าง) 65,676.5139 67,002.5775 1,326.0636 2.02

      ภ�ระผ่ิกพัื่นิ (สัญญ� + ม. 23) 11,697.30 10,450.4593   

      ไม่ผ่ิกพัื่นิ 53,979.22 56,552.1182   

(4) งบเง่นอุัดห้นุน 2,580.2655 2,610.6291 30.3636 1.18

(5) งบรายจ่ายอ้ั�น 1,005.2335 832.5394 -172.6941 -17.18
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ส่วนที�	2
ผ่ลการป็ฏิิบ่ติิราชีการ
ข่องกระทรวงเกษติรและสหกรณ์
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 กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ดำำ�เนิินิภ�รกิจัในิก�รพัื่ฒนิ�เพ่ื่�อให้ 
เกษต่รกรมีร�ย์ได้ำเพิื่�มขึ�นิ มีค้ว�มมั�นิค้งในิอ�ชีีพื่ก�รทำำ�เกษต่รและมีค้ว�มเปั็นิอย์่่
ดีำขึ�นิ ด้ำวย์วิสัย์ทัำศุน์ิ “ภ�ค้เกษต่รมั�นิค้ง เกษต่รกรมั�งคั้�ง ทำรัพื่ย์�กรเกษต่รยั์�งย์่นิ”  
โดำย์ในิปีั 2563 ได้ำเช่ี�อมโย์งต่�มย์ุทำธุ์ศุ�ต่ร์ชี�ติ่ จัำ�นิวนิ 4 ด้ำ�นิ มีแผินิแม่บทำ 
ภ�ย์ใต้่ย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ต่ิในิส่วนิทีำ�เกี�ย์วข้องกับภ�รกิจัของกระทำรวงเกษต่รและ
สหกรณ์ 11 ปัระเด็ำนิ จัำ�แนิกเป็ันิ 1) แผินิแม่บทำภ�ย์ใต้่ยุ์ทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ 
ทีำ�กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์เกี�ย์วข้องโดำย์ต่รง และได้ำรับมอบหม�ย์ให้เป็ันิเจ้ั�ภ�พื่  
1 ปัระเด็ำนิ ค่้อ ปัระเด็ำนิ (3) ก�รเกษต่ร 2) แผินิแม่บทำภ�ย์ใต้่ย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ 
ทีำ�กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ มีส่วนิสนิับสนุินิ จัำ�นิวนิ 10 ปัระเดำ็นิ ได้ำแก่  
ปัระเด็ำนิทีำ� (1) ค้ว�มมั�นิค้ง (5) ก�รท่ำองเทีำ�ย์ว (7) โค้รงสร้�งพ่ื่�นิฐ�นิระบบ 
โลจิัสติ่กส์และดิำจิัทัำล (8) ผ้่ิปัระกอบก�รและวิส�หกิจัขนิ�ดำกล�งและขนิ�ดำย่์อม
ยุ์ค้ใหม่ (9) เขต่เศุรษฐกิจัพิื่เศุษ (15) พื่ลังทำ�งสังค้ม (16) เศุรษฐกิจัฐ�นิร�ก  
(18) ก�รเติ่บโต่อย์่�งย์ั�งย์่นิ (19) ก�รบริห�รจััดำก�รนิำ��ทัำ�งระบบ (23) ก�รวิจััย์และ
พัื่ฒนิ�นิวัต่กรรม โดำย์มีผิลก�รดำำ�เนิินิง�นิทีำ�สำ�คั้ญเรีย์งลำ�ดัำบต่�มย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ 
และแผินิแม่บทำย์่อย์ ดัำงนีิ�

สรุุปผล
การด้ำาเนินงานที�สำาค่ญ	ป็	ี2563
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 ดำำ�เนิินิก�รสนัิบสนุินิปัระเด็ำนิค้ว�มมั�นิค้งเกี�ย์วกับการจัดการปัญห้าแรงงาน
ต่างด้าวแลัะการค้ามนุษย์ โดำย์ออกหนัิงส่อค้นิปัระจัำ�เร่อสำ�หรับค้นิต่่�งด้ำ�ว 65,146 ร�ย์ 
การป้อังกันแลัะแก้ไข้ปัญห้าการทำาประมงผ่่ดกฎห้มาย ออกใบอนิุญ�ต่และ 
จัดำทำะเบีย์นิภ�ย์ใต้่กฎหม�ย์ปัระมงและกฎหม�ย์อ่�นิทีำ�เกี�ย์วข้อง 26,461 ฉบับ  
บ่รณ�ก�รข้อม่ลเร่อปัระมงร่วมกับกรมเจ้ั�ท่ำ� 69,126 ฉบับ ต่รวจัติ่ดำต่�ม และ 
เฝ้้�ระวังก�รทำำ�ปัระมงให้เปั็นิไปัต่�มกฎหม�ย์ (PIPO) 262,982 ค้รั�ง ติ่ดำต่�ม  
ค้วบคุ้ม เฝ้้�ระวังก�รทำำ�ก�รปัระมงของเร่อปัระมงไทำย์ในิน่ิ�นินิำ��ไทำย์ผิ่�นิระบบ 
ติ่ดำต่�มเร่อ (VMS) 38,637 ค้รั�ง ต่รวจัสอบก�รนิำ�เข้�สินิค้้�สัต่ว์นิำ��จั�กเร่อปัระมง 
ต่่�งปัระเทำศุ 60,151 ค้รั�ง ต่รวจัสุขลักษณะแพื่ปัล� สะพื่�นิปัล� และทำ่�เทีำย์บเร่อ  
681 แห่ง ต่รวจัสอบระบบต่รวจัสอบย์้อนิกลับของโรงง�นิ (Traceability) 186 แห่ง 
และการส่่งเส่ร่มอัาชีีพื้ในจังห้วัดชีายแดนใต้ ส่งเสริมสนัิบสนุินิค้ว�มร้่/ 
เทำค้โนิโลยี์/ปััจัจััย์ก�รผิลิต่ก�รเกษต่ร ก�รแปัรร่ปั ก�รต่ล�ดำ และติ่ดำต่�มวิเค้ร�ะห์ 
แก้ปััญห�ทัำ�งด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์ ก�รจััดำตั่�งธุ์นิ�ค้�รแพื่ะและส่งเสริมถ่่�ย์ทำอดำ
เทำค้โนิโลย์ีก�รเลี�ย์งสัต่ว์ ก�รจััดำก�รฟ�ร์ม ก�รให้อ�ห�ร ด่ำแลสุขภ�พื่สัต่ว์  
ผิสมพัื่นิธ์ุุ์แพื่ะและก�รผิสมเทีำย์ม ก�รสร้�งแปัลงเกษต่รต้่นิแบบ และเสริมสร้�ง 
ค้ว�มพื่อเพีื่ย์งทำ�งก�รเงินิ แก่เกษต่รกร รวม 26,532 ร�ย์ ปัล่อย์กุ้งกุล�ดำำ�ส่่แหล่งนิำ��  
3,600,000 ตั่ว และปัรับปัรุงพ่ื่�นิทีำ�นิ�ร้�งเพ่ื่�อปัล่กข้�ว 21,872 ไร่

ยุทธศาสติร์ 
ด้้านความ
ม่�นคง

1.
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ยุทธศาสติร์ 
ด้้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่่งข่่น

2.  ดำำ�เนิินิภ�รกิจัทีำ�เกี�ย์วข้องกับแผินิแม่บทำภ�ย์ใต้่ย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ด้ำ�นิก�รสร้�ง 
ค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รแข่งขันิ รวม 6 ปัระเด็ำนิ ปัระกอบด้ำวย์

	 2.1	 ประเด็็น	:	การเกษตร

  ดำำ�เนิินิก�รภ�ย์ใต้่แผินิแม่บทำย์่อย์ 6 แผินิ ได้ำแก่

  1)	 เกษตรอัตลักษณ์พ้ื้� นถิ�น ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ผิลิต่ภัณฑ์์ทีำ�มี
เอกลักษณ์เฉพื่�ะถิ่�นิ พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิของสินิค้้�และผิลิต่ภัณฑ์์ สร้�งอัต่ลักษณ์
หร่อเร่�องร�วแหล่งกำ�เนิิดำ สร้�งค้ว�มแต่กต่่�ง ค้ว�มโดำดำเด่ำนิ และสร้�งแบรนิด์ำให้กับ
สินิค้้�เกษต่รอัต่ลักษณ์พ่ื่�นิถิ่�นิ ส่งเสริมก�รบริโภค้สินิค้้�เกษต่รอัต่ลักษณ์พ่ื่�นิถิ่�นิ  
ทัำ�งในิระดัำบปัระเทำศุและเพ่ื่�อก�รส่งออก ด้ำวย์ก�รพัื่ฒนิ�ค้ว�มร้่และเพิื่�มศัุกย์ภ�พื่
กระบวนิก�รทำำ�ง�นิของเจ้ั�หน้ิ�ทีำ�ส่งเสริมก�รเกษต่รพัื่ฒนิ�สินิค้้�เกษต่รอัต่ลักษณ์ 
360 ร�ย์ ศึุกษ�แนิวทำ�งก�รเพิื่�มศัุกย์ภ�พื่สินิค้้�เกษต่รทีำ�ได้ำรับก�รรับรองสิ�งบ่งชีี� 
ทำ�งภ่มิศุ�สต่ร์ 1 เร่�อง รวมทัำ�งเพิื่�มทัำกษะเพ่ื่�อย์กระดัำบก�รผิลิต่และพัื่ฒนิ�ผิลิต่ภัณฑ์์
สินิค้้�เกษต่รทีำ�มีเอกลักษณ์เฉพื่�ะถิ่�นิ ได้ำแก่

   1.1) ข้้าว ในิพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้กล�ง ภ�ค้ต่ะวันิออกเฉีย์งเหน่ิอ และภ�ค้ใต้่

    l ส่งเสริมก�รผิลิต่ข้�วต่ล�ดำเฉพื่�ะ จััดำทำำ�แปัลงผิลิต่ 
เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ ต่รวจัรับรองม�ต่รฐ�นิก�รแปัรร่ปัผิลิต่ภัณฑ์์ และก�รเช่ี�อมโย์งต่ล�ดำ  
(Niche Market) 200 กลุ่ม

    l พัื่ฒนิ�ปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่ข้�วเพ่ื่�อสุขภ�พื่ พัื่นิธ์ุุ์ กข 43 
ของกลุ่มเกษต่รกรภ�ค้กล�งลุ่มนิำ��เจ้ั�พื่ระย์�และลุ่มนิำ��แม่กลอง จััดำทำำ�ฐ�นิข้อม่ล
เกษต่รกร กำ�จััดำวัชีพ่ื่ชีด้ำวย์วิธีุ์ก�รเขต่กรรม (ล่อหญ้�) เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์  
ต่รวจัรับรองแปัลง ต่รวจัสอบรับรองม�ต่รฐ�นิโรงสีข้�วและผิลิต่ภัณฑ์์ข้�ว ส่งเสริม
ต่ล�ดำข้�วเพ่ื่�อสุขภ�พื่ 44,616 ไร่ พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ดิำนิ 3,100 ไร่ และเสริมสร้�งศัุกย์ภ�พื่
ก�รบริห�รจััดำก�รด้ำ�นิก�รเงินิก�รบัญชีีแก่สถ่�บันิเกษต่รกร 90 แห่ง

    l เพิื่�มศุักย์ภ�พื่ก�รผิลิต่ข้�วหอมมะลิคุ้ณภ�พื่ส่งในิพ่ื่�นิทีำ� 
ทุ่ำงกุล�ร้องไห้ 27,183 ไร่ จััดำทำำ�ทำะเบีย์นิเกษต่รกร 1,646 ร�ย์ จััดำเวทีำชุีมชีนิให้ 
เกษต่รกร 1,785 ร�ย์ เก็บตั่วอย์่�งดิำนิและต่รวจัวิเค้ร�ะห์ดิำนิแก่เกษต่รกร 1,785 ร�ย์  
และสนัิบสนุินิปุั�ย์ต่�มค่้�วิเค้ร�ะห์ดิำนิ 19,998 ไร่ พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ดิำนิ 10,360 ไร่

    l พัื่ฒนิ�และสนัิบสนุินิก�รปัล่กข้�วพ่ื่�นิเม่องและข้�วบ่งชีี� 
ทำ�งภ่มิศุ�สต่ร์ (GI) ทีำ�เป็ันิอัต่ลักษณ์เฉพื่�ะถิ่�นิภ�ค้ใต้่ โดำย์ก�รขึ�นิทำะเบีย์นิและต่รวจั
รับรองระบบข้�ว GI สังข์หย์ดำเม่องพัื่ทำลุง ส่งเสริมก�รกำ�จััดำวัชีพ่ื่ชี ด้ำวย์วิธีุ์เขต่กรรม 
ให้กลุ่มเกษต่รกร 35 กลุ่ม พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ดิำนิพ่ื่�นิทีำ�ปัล่กข้�วสังข์หย์ดำภ�ค้ใต้่ 4,000 ไร่
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   1.2) กาแฟ ในิพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้เหน่ิอ ภ�ค้ต่ะวันิออก และภ�ค้ใต้่ต่อนิล่�ง 
โดำย์ก�รเพิื่�มทัำกษะเพ่ื่�อย์กระดัำบก�รผิลิต่ก�แฟต่่อย์อดำให้เกิดำอัต่ลักษณ์ สร้�งม่ลค่้�เพิื่�ม
และถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์ก�รผิลิต่ก�แฟค้รบวงจัร ให้แก่เกษต่รกร/กลุ่มเกษต่รกร/ 
ผ้่ิปัระกอบก�ร 284 ร�ย์ จััดำทำำ�แปัลงต้่นิแบบ 7 แปัลง สร้�งโรงง�นิต้่นิแบบ 7 โรงง�นิ

   1.3) ไม้ผ่ลั ด้ำวย์ก�รเพิื่�มม่ลค่้�ผิลผิลิต่สดำต่�มฤด่ำก�ล ย์กระดัำบก�ร
ส่งออกด้ำวย์ก�รสร้�ง story และ brand image ส่งเสริมก�รเพิื่�มม่ลค่้�ผิลผิลิต่ 
เพ่ื่�อย์กระดัำบม�ต่รฐ�นิก�รค้รองชีีพื่และพัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ชีีวิต่ของเกษต่รกรในิ 
ภ�ค้ต่ะวันิออกให้มีค้ว�มมั�นิค้งในิอ�ชีีพื่ 270 ร�ย์ ถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่และเทำค้โนิโลย์ี 
ด้ำ�นิก�รพัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ให้มีม�ต่รฐ�นิ พัื่ฒนิ�ศุ่นิย์์คั้ดำแย์กผิลไม้ชุีมชีนิให้เป็ันิทีำ� 
รวบรวมผิลผิลิต่แก่เกษต่รกรในิภ�ค้ใต้่ 330 ร�ย์ พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ดิำนิ 40 ไร่ พื่ร้อมทัำ�ง
ส่งเสริมก�รต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่ร

   1.4) มะพื้ร้าว โดำย์ก�รถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่และสนัิบสนุินิเทำค้โนิโลยี์ 
ด้ำ�นิก�รพัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่แก่เกษต่รกรในิภ�ค้ใต้่ 700 ร�ย์ พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ดิำนิ 100 ไร่ 
จััดำทำำ�แปัลงเรีย์นิร้่ก�รจััดำก�รมะพื่ร้�วเพ่ื่�อเพิื่�มผิลผิลิต่ ก�รถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่ และ 
สนัิบสนุินิเทำค้โนิโลยี์ให้ผิลิต่ได้ำคุ้ณภ�พื่ดีำแก่เกษต่รกรในิพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้ใต้่ชี�ย์แดำนิ  
300 ร�ย์
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   1.5) ห้ม่อันไห้ม ผิลิต่และกระจั�ย์พัื่นิธ์ุุ์หม่อนิไหม
และวัสดุำย์้อมสี ด้ำวย์ก�รผิลิต่พัื่นิธ์ุุ์หม่อนิ ไข่ไหม ไข่ไหมอีรี� และวัสดุำ
ย้์อมสี ให้ได้ำต่�มม�ต่รฐ�นิทีำ�กำ�หนิดำ จัำ�หน่ิ�ย์จ่ั�ย์แจักต่�มระเบีย์บ
กรมหม่อนิไหม 12,948 ร�ย์ จััดำจุัดำส�ธิุ์ต่ก�รฟอกย้์อม ส�วไหม  
ทำอผ้ิ� และจััดำนิิทำรรศุก�ร 18 แห่ง อนุิรักษ์ภ่มิปััญญ�และ 
พัื่ฒนิ�ลวดำล�ย์ ผ้ิ�ไหม เผิย์แพื่ร่ข้อม่ล ฝึ้กอบรมก�รย์้อมสีเส้นิไหม
ด้ำวย์วัสดุำธุ์รรมชี�ติ่ ต่�มเทำรนิด์ำสี 20 ลวดำล�ย์ ต่รวจัสอบและ 
รับรองม�ต่รฐ�นิหม่อนิไหม 423 ค้ำ�ขอ สนัิบสนุินิง�นิบริก�ร 
วิชี�ก�ร 24,333 ร�ย์ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�หม่อนิไหมหัต่ถ่กรรม 
โดำย์ใช้ีนิวัต่กรรมใหม่ 448 ร�ย์ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�หม่อนิไหม
อุต่ส�หกรรมโดำย์ใช้ีนิวัต่กรรมใหม่ 374 ร�ย์ สนัิบสนุินิระบบง�นิ
เทำค้โนิโลย์ีส�รสนิเทำศุและก�รส่�อส�ร 30 แห่ง ย์กระดัำบม�ต่รฐ�นิ
ก�รผิลิต่เส้นิไหม ก�รฟอกย์้อมสีเส้นิไหมทีำ�เป็ันิมิต่รกับสิ�งแวดำล้อม 
นิวัต่กรรมก�รผิลิต่ผ้ิ�ไหมและบรรจุัภัณฑ์์ สร้�งเค้ร่อข่�ย์ผ้่ิผิลิต่และ 
ผ้่ิปัระกอบก�รในิเชิีงพื่�ณิชีย์์ สนัิบสนุินิท่ำอนิพัื่นิธ์ุุ์ 1,801,559 ต้่นิ  
มีพ่ื่�นิทีำ�ปัล่กหม่อนิเพิื่�มขึ�นิ 3,000 ไร่ ส่งเสริมเศุรษฐกิจัและ 
ก�รต่ล�ดำหม่อนิไหม โดำย์ก�รออกแบบผิลิต่ภัณฑ์์ตั่ดำเย์็บต้่นิแบบ 
30,346 เมต่ร ปัระกวดำเส้นิไหม ผ้ิ�ไหมต่ร�นิกย์่งพื่ระร�ชีทำ�นิ  
และผิลิต่ภัณฑ์์หม่อนิไหม 22 ค้รั�ง และจััดำง�นิ “ต่ร�นิกย่์ง
พื่ระร�ชีทำ�นิส่บส�นิต่ำ�นิ�นิไหมไทำย์” ค้รั�งทีำ� 15 ระหว่�งวันิทีำ�  
23 - 27 ก.ย์. 2563 ณ อิมแพื่ค้ เม่องทำองธุ์�นีิ มีร้�นิค้้�เกษต่รกร
เข้�ร่วม 240 ร้�นิ
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	 	 2)	 เกษตรปลอด็ภัย	 พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิและระบบก�รรับรองค้ว�มปัลอดำภัย์ 
ในิระดัำบต่่�ง ๆ ก�รต่รวจัสอบย์้อนิกลับให้เป็ันิทีำ�ย์อมรับของต่ล�ดำทัำ�งในิและต่่�งปัระเทำศุ รวมทัำ�ง 
สนัิบสนุินิก�รทำำ�เกษต่รอินิทำรีย์์ตั่�งแต่่ระดัำบอินิทำรีย์์วิถี่ชี�วบ้�นิ เพ่ื่�อส่งเสริมก�รผิลิต่ทีำ�เป็ันิมิต่รต่่อ 
สิ�งแวดำล้อมระบบเกษต่รอินิทำรีย์์ และต่่อย์อดำส่่เกษต่รอินิทำรีย์์เชิีงพื่�ณิชีย์์ทีำ�ได้ำม�ต่รฐ�นิ ดัำงนีิ�

   2.1) การเตรียมความพื้ร้อัมแลัะการส่่งเส่ร่มเกษตรอ่ันทรีย์ (ต้นทาง)

    ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์ก�รพัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อขับเค้ล่�อนิกลุ่มเกษต่รกรเข้�ส่่ระบบ 
เกษต่รอินิทำรีย์์ 14,359 ไร่ พัื่ฒนิ�เกษต่รกรต่�มม�ต่รฐ�นิก�รเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ��อินิทำรีย์์ 500 ร�ย์  
พัื่ฒนิ�เกษต่รกรส่่ม�ต่รฐ�นิเกษต่รอินิทำรีย์์ 5,022 ร�ย์ ผิลิต่พ่ื่อ-แม่พัื่นิธ์ุุ์ แมลงศัุต่ร่พ่ื่ชีธุ์รรมชี�ติ่ 
ถ่่�ย์ทำอดำและสนิับสนิุนิก�รใช้ีส�รชีีวภัณฑ์์ในิก�รกำ�จััดำศัุต่ร่พ่ื่ชี 75 ร�ย์ เสริมสร้�งค้ว�มร้่ดำ้�นิบัญชีี 
แก่กลุ่มเกษต่รกร ในิโค้รงก�รเกษต่รอินิทำรีย์์ 2,200 ร�ย์ ส่งเสริมเกษต่รอินิทำรีย์์ในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิ  
5,297 ไร่ เกษต่รกร 1,047 ร�ย์ ส่งเสริมเกษต่รอินิทำรีย์์ในิพ่ื่�นิทีำ�นิิค้มสหกรณ์ 15 แห่ง สนัิบสนุินิ 
เงินิอุดำหนุินิเพ่ื่�อจััดำห�โรงเร่อนิพื่ร้อมระบบนิำ��ให้สม�ชิีกสหกรณ์นิิค้ม 98 ร�ย์ พ่ื่�นิทีำ� 98 ไร่ ใช้ีเกษต่ร
อินิทำรีย์์ในิก�รปัล่กผัิกสวนิค้รัว และผิลไม้ เช่ีนิ ค้ะน้ิ� กว�งตุ้่ง ฟักทำอง เมล่อนิ แต่งโม เป็ันิต้่นิ จััดำทำำ� 
ร่ปัแบบก�รทำำ�เกษต่รอินิทำรีย์์ทีำ�เหม�ะสมในิเชิีงเศุรษฐกิจั 1 เร่�อง พื่ร้อมขับเค้ล่�อนิก�รดำำ�เนิินิง�นิ 
โค้รงก�รพัื่ฒนิ�เกษต่รอินิทำรีย์์ในิระดัำบพ่ื่�นิทีำ� ภัาคเห้น้อั โดำย์ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์ก�รจััดำก�รดิำนิทีำ� 
เหม�ะสมและส่งเสริมระบบก�รรับรองแบบมีส่วนิร่วมให้กับเกษต่รกรผ้่ิผิลิต่เกษต่รอินิทำรีย์์ 6,244 ไร่  
ส่งเสริมเกษต่รกรใช้ีชีีวภัณฑ์์ 40 ร�ย์ 40 ไร่ แหล่งผิลิต่พ่ื่ชีอินิทำรีย์์ ผ่ิ�นิก�รรับรอง 605 ฟ�ร์ม  
1,590 ไร่ พัื่ฒนิ�ระบบก�รผิลิต่ปัศุุสัต่ว์อินิทำรีย์์ 60 ร�ย์ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ก�รเลี�ย์งปัล�ในิ 
นิ�ข้�วอินิทำรีย์์ 261 ร�ย์ ส่งเสริมเกษต่รอินิทำรีย์์ในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดำินิ 1,034 ไร่ เกษต่รกรเข้�ร่วมอบรม  
216 ร�ย์ ภัาคตะวันอัอักเฉียงเห้น้อั ส่งเสริมก�รผิลิต่หม่อนิไหมอินิทำรีย์์ 136 ร�ย์ ต่รวจัปัระเมินิ 
แปัลงหม่อนิไหมอินิทำรีย์์ 34 แปัลง ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ก�รผิลิต่ข้�วอินิทำรีย์์ 774,728 ไร่ ต่รวจัรับรอง
ม�ต่รฐ�นิฟ�ร์มปัศุุสัต่ว์อินิทำรีย์์ 134 ฟ�ร์ม พ่ื่�นิทีำ� 550 ไร่
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   2.2) การตรวจรับรอังแลัะการแปรรูป (กลัางทาง) แบ่งเป็ันิ

     ส่่นค้าพ้ื้ชี

     l ต่รวจัปัระเมินิแปัลงข้�วทีำ�ขอก�รรับรองต่�มม�ต่รฐ�นิ
ก�รต่รวจัรับรอง 48,032 แปัลง โดำย์ต่รวจัสอบและรับรองระบบก�รผิลิต่ 
เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�ว (GAP Seed) แบบกลุ่ม 101 กลุ่ม 2,058 แปัลง ต่รวจัสอบและรับรอง
ระบบก�รผิลิต่ข้�วอินิทำรีย์์ (แบบกลุ่ม) 2,211 กลุ่ม 44,434 แปัลง ต่รวจัสอบ 
และรับรองระบบก�รผิลิต่ข้�วอินิทำรีย์์(แบบเดีำ�ย์ว) 780 แปัลง ต่รวจัสอบและรับรอง
ระบบก�รผิลิต่ข้�ว GAP (แบบเดีำ�ย์ว) 416 แปัลง และต่รวจัปัระเมินิระบบก�รผิลิต่ 
ข้�ว GAP ต่�มระบบ ISO/IEC 17065 : 2012 แล้ว 344 แปัลง

     l ต่รวจัสอบแหล่งผิลิต่เพ่ื่�อรับรองม�ต่รฐ�นิต่�มระบบ 
ก�รจััดำก�รคุ้ณภ�พื่ GAP พ่ื่ชี 110,788 ฟ�ร์ม/97,825 ร�ย์/810,493 ไร่  
ผ่ิ�นิก�รรับรอง 99,302 ฟ�ร์ม/86,704 ร�ย์/740,928 ไร่ ต่รวจัสอบโรงคั้ดำบรรจุั 
แปัรร่ปั เพ่ื่�อรับรองต่�มม�ต่รฐ�นิก�รจััดำก�รต่�มระบบ GMP / โรงรม / โรงผิลิต่ 
เช่ี�อเห็ดำ 1,292 โรงง�นิ ผ่ิ�นิก�รรับรอง 1,269 โรงง�นิ
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     l ต่รวจัสอบปััจัจััย์ก�รผิลิต่/ศัุต่ร่พ่ื่ชี ก�รออกใบรับรอง และค้วบคุ้ม 
กำ�กับด่ำแล พื่.ร.บ. โดำย์ต่รวจัสอบปััจัจััย์ก�รผิลิต่/สินิค้้�พ่ื่ชี/ผิลิต่ภัณฑ์์ผิลผิลิต่ทำ�งก�รเกษต่ร (พ่ื่ชีผัิก 
ส่งออก ดิำนิ ปุั�ย์ นิำ�� เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์) ดำำ�เนิินิก�รได้ำ 144,450 ตั่วอย่์�ง/564,568 ฉบับ/201,540 ร�ย์  
และต่รวจัสอบสินิค้้�จั�กแหล่งผิลิต่ 571 ร้�นิค้้�/โรงง�นิ

     l พัื่ฒนิ�เจ้ั�หนิ้�ทีำ�ต่�มระบบก�รจััดำก�รคุ้ณภ�พื่และม�ต่รฐ�นิ GAP/  
ย์กระดัำบก�รผิลิต่และคุ้ณภ�พื่ผิลผิลิต่สินิค้้�เกษต่รส่่ม�ต่รฐ�นิ GAP พัื่ฒนิ�เกษต่รกร GAP อ�ส�/  
พัื่ฒนิ�ขับเค้ล่�อนิง�นิส่งเสริมม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่ร GAP เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ง�นิส่งเสริมม�ต่รฐ�นิ 
สินิค้้�เกษต่ร GAP รวม 15,004 ร�ย์ ส่งเสริมก�รอ�รักข�พ่ื่ชีเพ่ื่�อเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร 
ด้ำวย์ก�รลดำค้ว�มเสี�ย์งก�รระบ�ดำศัุต่ร่พ่ื่ชี/ส่งเสริมและให้บริก�รจััดำก�รศัุต่ร่พ่ื่ชีในิพ่ื่�นิทีำ�ผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร
สำ�คั้ญดำ้วย์วิธีุ์ผิสมผิส�นิ และปัรับพื่ฤต่ิกรรมก�รใช้ีส�รเค้มีป้ัองกันิกำ�จััดำศัุต่ร่พ่ื่ชีของเกษต่รกร  
6,900 ร�ย์

     l พัื่ฒนิ�และขย์�ย์ผิลก�รลดำก�รใช้ีส�รเค้มีเพ่ื่�อก�รเกษต่ร ด้ำวย์ก�ร 
เฝ้้�ระวังและติ่ดำต่�มผิลกระทำบจั�กก�รใช้ีวัต่ถุ่อันิต่ร�ย์พื่�ร�ค้วอทำ ค้ลอร์ไพื่ริฟอส และไกลโฟเซ่ต่  
ทีำ�มีต่่อเกษต่รกรผ้่ิบริโภค้และสิ�งแวดำล้อม สำ�รวจัส�รพิื่ษต่กค้้�งในิสิ�งแวดำล้อมบริเวณพ่ื่�นิทีำ�เสี�ย์งภัย์ 
จั�กวัต่ถุ่อันิต่ร�ย์ทำ�งก�รเกษต่ร พัื่ฒนิ�ระบบก�รผิลิต่พ่ื่ชีอย์่�งยั์�งย์่นิบนิพ่ื่�นิทีำ�ส่งเข�หัวโล้นิภ่ทัำบเบิก 
พัื่ฒนิ�เทำค้โนิโลยี์ก�รลดำก�รต่กค้้�งของซั่ลเฟอร์ไดำออกไซ่ด์ำในิลำ�ไย์เพ่ื่�อก�รส่งออก และจัำ�กัดำก�รใช้ี 
ส�รเค้มีทำ�งก�รเกษต่รโค้รงก�รย์กระดัำบคุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่ร พื่ร้อมทัำ�งส่งเสริมวนิเกษต่ร 
ในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิ 46,123 ไร่ 4,393 ร�ย์
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     ส่่นค้าประมง

     l พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่สินิค้้�ปัระมงส่่ม�ต่รฐ�นิ โดำย์ก�รต่รวจัสอบรับรอง 
คุ้ณภ�พื่สินิค้้�ปัระมง 29,276 แห่ง เต่รีย์มค้ว�มพื่ร้อมเกษต่รกรเข้�ส่่ระบบม�ต่รฐ�นิ 5,241 ร�ย์  
ต่รวจัวิเค้ร�ะห์ปััจัจััย์ก�รผิลิต่จั�กแหล่งเลี�ย์ง/สถ่�นิปัระกอบก�ร 81,092 ตั่วอย่์�ง ต่รวจัวิเค้ร�ะห์ 
วัต่ถุ่ดิำบและผิลิต่ภัณฑ์์ 50,979 ตั่วอย่์�ง เฝ้้�ระวังโรค้สัต่ว์นิำ�� 218,857 ตั่วอย่์�ง รวมทัำ�งผิลิต่หัวเช่ี�อ 
จุัลลินิทำรีย์์ (ปัม.1) เพ่ื่�อใช้ีในิก�รเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ�� 154,444 ซ่อง ค้วบคุ้มและต่รวจัต่ิดำต่�มคุ้ณภ�พื่ 
และค้ว�มปัลอดำภัย์ในิแหล่งเพื่�ะเลี�ย์ง เฝ้้�ระวังโรค้สัต่ว์นิำ�� และต่รวจัเฝ้้�ระวังโรค้สัต่ว์นิำ��เพ่ื่�อก�รส่งออก 
166,708 ตั่วอย์่�ง

     ส่่นค้าปศุสั่ตว์

     l ต่รวจัสอบรับรองคุ้ณภ�พื่สินิค้้�ปัศุุสัต่ว์ ด้ำวย์ก�รบริก�รต่รวจัปัระเมินิ
ฟ�ร์ม/โรงง�นิ และร้�นิค้้�จัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ปัศุุสัต่ว์ให้ได้ำม�ต่รฐ�นิต่�มเกณฑ์์กำ�หนิดำ 70,136 แห่ง  
ต่รวจัวิเค้ร�ะห์คุ้ณภ�พื่สินิค้้�ปัศุุสัต่ว์ให้ได้ำม�ต่รฐ�นิต่�มเกณฑ์์กำ�หนิดำ 357,670 ตั่วอย์่�ง

     l พัื่ฒนิ�และส่งเสริมอุต่ส�หกรรมฮ�ล�ลด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์ ด้ำวย์ก�รต่รวจัปัระเมินิ
สถ่�นิปัระกอบก�รด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์ต่�มเกณฑ์์ม�ต่รฐ�นิฮ�ล�ล 326 แห่ง ต่รวจัวิเค้ร�ะห์คุ้ณภ�พื่สินิค้้�
ปัศุุสัต่ว์ให้ได้ำม�ต่รฐ�นิต่�มเกณฑ์์กำ�หนิดำ 797 ตั่วอย์่�ง

     l กำ�กับ ด่ำแล กำ�หนิดำข้อบังคั้บหลักเกณฑ์์หร่อแนิวทำ�งหร่อค้ำ�สั�ง  
เพ่ื่�อปัฏิิบัติ่ก�รให้เป็ันิไปัต่�มแนิวทำ�ง ก�รปัฏิิร่ปัระบบริห�รจััดำก�รโค้รงก�รอ�ห�รเสริม (นิม) โรงเรีย์นิ

     l เพิื่�มศัุกย์ภ�พื่ก�รผิลิต่อ�ห�รสัต่ว์แก่เกษต่รกรผ้่ิเลี�ย์งสัต่ว์ 100 ร�ย์  
และจััดำตั่�งศุ่นิย์์บริก�รพ่ื่ชีอ�ห�รสัต่ว์ 1 แห่ง
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     มาตรฐานส่่นค้าเกษตร (พ้ื้ชี ประมง ปศุสั่ตว์)

     l กำ�กับด่ำแลก�รบังคั้บใช้ีม�ต่รฐ�นิบังคั้บ 6 เร่�อง  
ปัระกอบดำ้วย์ 1) ผิลไม้รมดำ้วย์ก๊�ซ่ซั่ลเฟอร์ไดำออกไซ่ด์ำ 2) เมล็ดำถั่�วลิสงกะเทำ�ะเปัล่อก  
3) ทุำเรีย์นิแช่ีเย์่อกแข็ง 4) ล่กกุ้งข�วระย์ะนิอเพื่ลีย์ส 5) ศุ่นิย์์รวบรวมนิำ��นิมดิำบ  
6) หลักปัฏิิบัติ่สำ�หรับก�รผิลิต่เช่ี�อเห็ดำ

     l พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ด้ำ�นิก�รม�ต่รฐ�นิ 3 กลุ่มสินิค้้� 
ปัระกอบด้ำวย์ 1) สินิค้้�พ่ื่ชี : GAP พ่ื่ชีอ�ห�ร GAP เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�วโพื่ดำ 2) สินิค้้� 
ปัศุุสัต่ว์ : GAP ฟ�ร์มไก่ไข่ 3) สินิค้้�ปัระมง : GAP ฟ�ร์มล่กกุ้งข�วแวนิ�ไม

     l กำ�หนิดำและจััดำทำำ�ม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่รและอ�ห�ร  
โดำย์ก�รกำ�หนิดำม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่รและอ�ห�ร 15 เร่�อง ก�รพัื่ฒนิ�ระบบส�รสนิเทำศุ  
3 ระบบ จััดำสัมมนิ�ระดำมค้ว�มเห็นิต่่อร่�งม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่ร 14 เร่�อง ให้บริก�ร
ข้อม่ลด้ำ�นิม�ต่รฐ�นิค้ว�มปัลอดำภัย์สินิค้้�เกษต่รและอ�ห�ร 408 เร่�อง จััดำทำำ�ร่�ง
ม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่รเพิื่�มเติ่ม 40 เร่�อง ต่รวจัติ่ดำต่�ม (CB) ณ สถ่�นิปัระกอบก�ร 
(Surveillance Witness Assessment) จัำ�นิวนิ 14 ค้รั�ง ก�รกำ�กับ ด่ำแลและค้วบคุ้ม
ม�ต่รฐ�นิสินิค้้�เกษต่ร 3 กลุ่มสินิค้้� อ�ทิำ จััดำทำำ�ม�ต่รฐ�นิก�รปัฏิิบัติ่ทำ�งก�รเกษต่ร
ทีำ�ดีำสำ�หรับฟ�ร์มจิั�งหรีดำ (มกษ. 8202-2560) และส่งเสริมให้ค้ว�มร้่แก่เกษต่รกร 
กลุ่มแปัลงใหญ่จิั�งหรีดำ 14 กลุ่ม 778 ร�ย์ ในิพ่ื่�นิทีำ� 10 จัังหวัดำทัำ�วปัระเทำศุ

   2.3) การตลัาดแลัะการประชีาสั่มพัื้นธ์ (ปลัายทาง)

    ปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์สร้�งค้ว�มเข้�ใจัแก่ผ้่ิบริโภค้ผิ่�นิช่ีองทำ�ง 
ต่่�ง ๆ ก�รนิำ�ร่องหม่่บ้�นิเกษต่รอินิทำรีย์์ 1,000 ร�ย์ ส่งเสริมสนัิบสนุินิต่ล�ดำข้�ว 
ปัระชี�รัฐระดัำบชุีมชีนิ  13 แห่ง
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	 	 3)	 เกษตรช่่วภาพื้	 สนัิบสนุินิก�รอนุิรักษ์ทำรัพื่ย์�กรชีีวภ�พื่ทำ�งก�รเกษต่รเพ่ื่�อนิำ�ไปั 
ส่่ก�รผิลิต่และขย์�ย์ผิลเพ่ื่�อสร้�งม่ลค่้�เพิื่�ม ส่งเสริมก�รวิจััย์พัื่ฒนิ�องค้์ค้ว�มร้่ และปัระย์ุกต์่ใช้ี 
นิวัต่กรรมจั�กภ่มิปััญญ�ท้ำองถิ่�นิและเทำค้โนิโลยี์ทีำ�ค้ำ�นึิงถึ่งสิ�งแวดำล้อม

   3.1) การส่่งเส่ร่มการเพื้่�มประส่่ทธ่ภัาพื้การผ่ล่ัตส่มุนไพื้ร ด้ำวย์ก�รพัื่ฒนิ�ค้ว�มร้่ 
และศัุกย์ภ�พื่ของเกษต่รกร 1,200 ร�ย์ ปัรับปัรุง พัื่ฒนิ�แปัลงขย์�ย์พัื่นิธ์ุุ์สมุนิไพื่รและรวบรวมพัื่นิธ์ุุ์
สมุนิไพื่ร รวมทัำ�งจััดำทำำ�ข้อม่ลสถ่�นิก�รณ์พ่ื่ชีสมุนิไพื่รและฐ�นิข้อม่ลเกษต่รกรผ้่ิปัล่กสมุนิไพื่ร รวมถึ่ง 
ก�รแปัรร่ปัวัต่ถุ่ดิำบสมุนิไพื่รให้ได้ำม�ต่รฐ�นิ พัื่ฒนิ�กลุ่มปัล่กสมุนิไพื่รให้เข้�ส่่ระบบก�รจััดำก�ร GAP/GMP  
และส่งเสริมก�รใช้ีเค้ร่�องม่อในิก�รแปัรร่ปัสมุนิไพื่ร (ขมิ�นิ ไพื่ล กระชี�ย์ดำำ�) 7 แห่ง แบ่งออกเปั็นิ  
พัื่ฒนิ�ในิพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้รัฐ จัำ�นิวนิ 2 แห่ง ได้ำแก่ ศุ่นิย์์วิจััย์พ่ื่ชีสวนิเชีีย์งร�ย์ และศุ่นิย์วิ์จััย์พ่ื่ชีสวนิศุรีสะเกษ 
พัื่ฒนิ�ในิพ่ื่�นิทีำ�ของกลุ่มเกษต่รกร จัำ�นิวนิ 5 แห่ง ได้ำแก่ 1) กลุ่มวิส�หกิจัชุีมชีนิสมุนิไพื่ร Highland Herb 
อำ�เภอเข�ค้้อ จัังหวัดำเพื่ชีรบ่รณ์ 2) กลุ่มเกษต่รกร อำ�เภอขุนิห�ญ จัังหวัดำศุรีสะเกษ 3) กลุ่มเกษต่รกร 
ต่ำ�บลภ่เงินิ อำ�เภอกันิทำรลักษ์ จัังหวัดำศุรีสะเกษ 4) กลุ่มวิส�หกิจัชุีมชีนิบ้�นิเข�นิ�ในิ ต่ำ�บลต้่นิย์วนิ 
อำ�เภอพื่นิม จัังหวัดำสุร�ษฎร์ธุ์�นีิ และ 5) กลุ่มวิส�หกิจัชุีมชีนิและเกษต่รแปัลงใหญ่ปัล่กพ่ื่ชีผัิกและ
สมุนิไพื่ร (ไร่สดำใส) ต่ำ�บลแค้นิ อำ�เภอว�ปีัปัทุำม จัังหวัดำมห�ส�รค้�ม ต่ลอดำจันิขย์�ย์พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีสมุนิไพื่ร
เพ่ื่�อสนัิบสนุินิก�รปัล่กสมุนิไพื่รเพ่ื่�อนิำ�ไปัแปัรร่ปั ได้ำแก่ ผิลิต่ต้่นิเน่ิ�อเย์่�อขมิ�นิชัีนิ 8,230 ต้่นิ ผิลิต่ว่�นิไต่ว�ย์  
3,500 ต้่นิ ผิลิต่ต้่นิเน่ิ�อเย์่�อไพื่ล 6,190 ต้่นิ ต้่นิเน่ิ�อเย์่�อบุก 694 ต้่นิ ต้่นิต่อต้่นิมะข�มป้ัอม 500 ต้่นิ  
และเมล็ดำกระเจีั�ย์บแดำง 5 กิโลกรัม พื่ร้อมทัำ�งส่งเสริมพ่ื่ชีสมุ�นิไพื่รในิเขต่ปัฏิิร่�ปัทีำ�่ดิำนิแก่เกษต่รกร  
1,214 ร�ย์

   3.2) การอันุรักษ์ ฟ้�นฟูความห้ลัากห้ลัายทางชีีวภัาพื้ ด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์ 1,292 ส�ย์พัื่นิธ์ุุ์

   3.3) การรวบรวม เก็บรักษา แลัะอันุรักษ์เช้ี�อัพัื้นธุกรรมพ้ื้ชี แมลังศัตรูพ้ื้ชีแลัะ
จุล่ันทรีย์ เพ่ื่�อป้ัองกันิก�รส่ญพัื่นิธ์ุุ์และก�รใช้ีปัระโย์ชีน์ิอย์่�งย์ั�งย์่นิในิธุ์นิ�ค้�รเช่ี�อพัื่นิธ์ุุ์ พิื่พิื่ธุ์ภัณฑ์์ 
และสภ�พื่แปัลงปัล่ก ในิพ่ื่�นิทีำ�ทีำ�เหม�ะสม 19,182 ส�ย์พื่ันิธ์ุุ์ รวมทัำ�งพัื่ฒนิ�ระบบฐ�นิข้อม่ลธุ์นิ�ค้�ร 
เช่ี�อพัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีให้เป็ันิม�ต่รฐ�นิส�กลและส�ม�รถ่บ่รณ�ก�รกับหน่ิวย์ง�นิต่่�ง ๆ ได้ำ 1 ระบบ
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	 	 4)	 เกษตรแปรร้ป	 สนัิบสนุินิก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�
เทำค้โนิโลย์ีและนิวัต่กรรมก�รแปัรร่ปัสินิค้้�เกษต่รขั�นิส่งทีำ�มีคุ้ณค่้�
เฉพื่�ะ และผิลิต่ภัณฑ์์คุ้ณภ�พื่ส่งทีำ�สอดำค้ล้องกับค้ว�มต้่องก�ร 
ของต่ล�ดำ และผิลักดัำนิเทำค้โนิโลย์ีและนิวัต่กรรมไปัส่่ก�รผิลิต่ 
เชิีงพื่�ณิชีย์์

   4.1) พัื้ฒนาศักยภัาพื้การแปรรูปข้้าวแลัะ
ผ่ล่ัตภััณ์ฑ์์ข้้าว เพ่ื่�อพัื่ฒนิ�เป็ันิสินิค้้� OTOP 4 ผิลิต่ภัณฑ์์ ได้ำแก่ 
ผิลิต่ภัณฑ์์ข้�วเม่�หมี�กรอบ ผิลิต่ภัณฑ์์สบ่่สค้รับผิิวและแชีมพ่ื่ 
ผิสมค้รีมนิวดำผิม ผิลิต่ภัณฑ์์วัสดำุเหล่อใช้ี (บรรจุัภัณฑ์์ทีำ�ย่์อย์สล�ย์ 
ได้ำทำ�งชีีวภ�พื่จั�กฟ�งข้�ว) และผิลิต่ภัณฑ์์ว�ฟเฟิลกรอบจั�ก 
ปัล�ย์ข้�ว

   4.2) พัื้ฒนาศักยภัาพื้การแปรรูปสั่ตว์นำ�า โดำย์ 
ส่งเสริมค้ว�มร้่ในิก�รจััดำก�รผิลผิลิต่สัต่ว์นิำ��ทีำ� ถ่่กสุขอนิ�มัย์  
บรรจุัภัณฑ์์สะอ�ดำปัลอดำภัย์จั�กก�รปันิเปั้�อนิ และมีฉล�กแสดำง
ข้อม่ลสินิค้้� เพ่ื่�อให้เกษต่รกรส�ม�รถ่ขึ�นิทำะเบีย์นิผ้่ิปัระกอบก�ร  
(ทำบ. 2)

   4.3) ถ่ิ่ายทอัดความรู้ แนะนำาพัื้ฒนาต่อัยอัด  
ด้านการแปรรูปผ่ล่ัตภััณ์ฑ์์ปศุสั่ตว์ เพ่ื่�อเพิื่�มม่ลค่้�สินิค้้�ปัศุุสัต่ว์ 
1,510 ร�ย์
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	 	 5)	 เกษตรอัจิฉัริยะ	 สนัิบสนุินิและส่งเสริมก�รทำำ�ระบบฟ�ร์มอัจัฉริย์ะ 
โดำย์ถ่่�ย์ทำอดำและสนิับสนิุนิเทำค้โนิโลย์ีให้แก่เกษต่รกรในิร�ค้�ทีำ�ส�ม�รถ่เข้�ถึ่งได้ำ  
ค้วบค่่้กับก�รใช้ีเทำค้โนิโลยี์ดิำจิัทัำลและก�รใช้ีปัระโย์ชีน์ิจั�กข้อม่ลในิก�รว�งแผินิ  
ก�รปัรับเปัลี�ย์นิกระบวนิก�รผิลิต่สินิค้้�ทีำ�สอดำค้ล้องกับค้ว�มต่้องก�รของต่ล�ดำ  
ซึ่�งในิปีั 2563 ได้ำดำำ�เนิินิก�ร

   5.1) พัื้ฒนาระบบข้้อัมูลั Big data ด้ำ�นิข้�วและชี�วนิ� 1 ระบบ 
พื่ร้อมระบบก�รผิลิต่ข้�วโดำย์ใช้ีเทำค้โนิโลยี์ขั�นิส่งทีำ�ส�ม�รถ่ปัระเมินิพ่ื่�นิทีำ�ปัล่กข้�ว 
ในิปัระเทำศุไทำย์และพัื่ฒนิ�เทำค้โนิโลย์ีภ�พื่ถ่่�ย์ของโรค้แมลงศุัต่ร่ข้�วทีำ�สำ�คั้ญ  
พื่ร้อมทัำ�งถ่่�ย์ทำอดำและสนัิบสนุินิส�รชีีวภัณฑ์์ในิก�รกำ�จััดำศัุต่ร่พ่ื่ชี 120 ร�ย์

   5.2) พัื้ฒนาเทคโนโลัยีเพ้ื้�อันำาไปสู่่การเกษตรอััจฉร่ยะ ด้ำวย์ก�ร 
จััดำทำำ�แปัลงต้่นิแบบก�รผิลิต่พ่ื่ชีโดำย์ใช้ีเทำค้โนิโลย์ีเกษต่รแม่นิย์ำ�ส่ง 5 แห่ง ได้ำแก่  
1) แปัลงเรีย์นิร้่มันิสำ�ปัะหลัง จั.ระย์อง 2) แปัลงเรีย์นิร้่อ้อย์ จั.นิค้รร�ชีสีม�  
3) แปัลงเรีย์นิร้่ปั�ล์มนิำ��มันิ จั.สุร�ษฎร์ธุ์�นีิ 4) แปัลงเรีย์นิร้่มะม่วง จั.ชัีย์ภ่มิ  
5) โรงเร่อนิปัล่กผัิกอัจัฉริย์ะ จั.ระย์อง

   5.3) จั ดทำา แปลัง ต้นแบบการผ่ ล่ัต พ้ื้ชีแบบผ่ส่มผ่ส่าน  
(สวนิสมรม) ร่วมกับสวนิปั�ล์มนิำ��มันิทีำ�เหม�ะสมในิพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้ใต้่ และเก็บข้อม่ล 
เพ่ื่�อนิำ�ม�วิเค้ร�ะห์ 20 แปัลง อบรมเกษต่รกรต้่นิแบบ 232 ร�ย์
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	 	 6)	 ส่งเสริมการพัื้ฒนาระบบนิเวศการเกษตร	ให้ค้ว�มสำ�คั้ญกับ
ม�ต่รก�รสนัิบสนุินิทีำ�จัะช่ีวย์ให้ก�รสร้�งม่ลค่้�ในิภ�ค้เกษต่รดำำ�เนิินิก�รได้ำอย์่�งต่่อเน่ิ�อง
และเป็ันิร่ปัธุ์รรม เพ่ื่�อเสริมสร้�งให้ก�รพัื่ฒนิ�ภ�ค้เกษต่รมีก�รเติ่บโต่อย่์�งยั์�งย่์นิ

   6.1) ส่่งเส่ร่มระบบการเกษตรแบบแปลังให้ญ่ นัิบตั่�งแต่่ ปีั 2559 
– 2563 มีพ่ื่�นิทีำ�ก�รเกษต่รได้ำรับก�รพัื่ฒนิ�ส่่ระบบส่งเสริมก�รเกษต่รแบบแปัลงใหญ่ 
6,924 แปัลง เกษต่รกร 416,037 ร�ย์ พ่ื่�นิทีำ� 6,809,445 ไร่ มีม่ลค่้�เพิื่�มจั�กก�ร 
ลดำต้่นิทุำนิก�รผิลิต่และก�รเพิื่�มผิลผิลติ่รวม 36,180.25 ล้�นิบ�ทำ เกษต่รกรแปัลงใหญ่
ได้ำรับก�รรับรองม�ต่รฐ�นิก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร รวม 165,431 ร�ย์ ไดำ้แก่ GAP 
133,201 ร�ย์ เกษต่รอินิทำรีย์์ 18,245 ร�ย์ RSPO (ปั�ล์มนิำ��มันิ) 2,736 ร�ย์ และอ่�นิ ๆ  
(PGS กลุ่มรับรองต่นิเอง) 11,249 ร�ย์ เช่ี�อมโย์งก�รต่ล�ดำข้อต่กลงล่วงหน้ิ� 876 แปัลง 
ต่ล�ดำอ่�นิๆ 5,964 แปัลง ต่ล�ดำ Online 304 แปัลง และเช่ี�อมโย์งกับ Modern Trade 
จัำ�นิวนิ 11 แปัลง แบ่งเป็ันิ

    (1) กลุ่มบริษัทำเทำสโก้โลตั่ส จัำ�กัดำ จัำ�นิวนิ 4 แปัลง ได้ำแก่  
1) แปัลงใหญ่ผัิก อ.พุื่นิพิื่นิ จั.สุร�ษฎร์ธุ์�นีิ 2) แปัลงใหญ่ผัิกกลุ่มเกษต่รกรทำำ�สวนิ 
บ้�นิโนินิเขว� ต่.ดำอนิหันิ อ.เม่อง จั.ขอนิแก่นิ 3) แปัลงใหญ่ผัิก ต่.นิ�ค่้ อ.ผัิกไห่ 
จั.พื่ระนิค้รศุรีอย์ุธุ์ย์� 4) แปัลงใหญ่ผัิก ต่.อุโมงค์้ อ.เม่อง จั.ลำ�พ่ื่นิ

    (2) กลุ่มบริษัทำเซ็่นิทำรัล จัำ�กัดำ จัำ�นิวนิ 5 แปัลง ไดำ้แก่ 1) แปัลงใหญ่ผัิก  
อ.ซ่ำ�ส่ง จั.ขอนิแก่นิ 2) แปัลงใหญ่ผัิก ต่.พัื่นิเส� อ.บ�งระกำ� จั.พิื่ษณุโลก 3) แปัลงใหญ่ผัิกปัลอดำภัย์ 
ภ่ทัำบเบิก ต่.วังบ�ล อ.หล่มเก่� จั.เพื่ชีรบ่รณ์ 4) แปัลงใหญ่ผัิก ต่.ปั�กดุำก อ.หล่มสัก จั.เพื่ชีรบ่รณ์  
5) แปัลงใหญ่ผัิก ต่.นิ�ดีำ อ.เม่อง จั.อุดำรธุ์�นีิ

    (3) เค้ร่อ BJC กรุ๊ปั (Big C) จัำ�นิวนิ 1 แปัลง ไดำ้แก่ แปัลงใหญ่ผัิก  
อ.เม่อง จั.ภ่เก็ต่

    (4) กลุ่มบริษัทำแม็ค้โค้ร จัำ�นิวนิ 1 แปัลง ได้ำแก่ แปัลงใหญ่เผ่ิอกหอม ต่.หรเทำพื่ 
อ.บ้�นิหมอ จั.สระบุรี

    (5) ต่ล�ดำออนิไลน์ิกับไปัรษณีย์์ไทำย์ จัำ�นิวนิ 6 แปัลง ได้ำแก่ 1) แปัลงใหญ่ 
ทุำเรีย์นิหมอนิทำอง อ.ท่ำ�ใหม่ จั.จัันิทำบุรี 2) แปัลงใหญ่มังคุ้ดำ ต่.เข�คิ้ชีฌก่ฏิ อ.เข�คิ้ชีฌก่ฏิ จั.จัันิทำบุรี  
3) แปัลงใหญ่ลิ�นิจีั� อ.แม่ใจั จั.พื่ะเย์� 4) แปัลงใหญ่ส้มโชีกุนิ อ.เบต่ง จั.ย์ะล� 5) แปัลงใหญ่ลำ�ไย์  
จั.ลำ�พ่ื่นิ 6) แปัลงใหญ่ทุำเรีย์นิ จั.ระนิอง
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   6.2) บร่ห้ารจัดการการผ่ล่ัตส่่นค้าเกษตรตาม Agri-Map โดำย์ตั่�งแต่่ปีั 2559-2563 
ดำำ�เนิินิก�รปัรับเปัลี�ย์นิพ่ื่�นิทีำ�ไม่เหม�ะสมแล้ว 732,835 ไร่ ค้รอบค้ลุมพ่ื่�นิทีำ� 68 จัังหวัดำ เกษต่รกร 
ได้ำรับผิลปัระโย์ชีน์ิทัำ�งสิ�นิ 117,900 ร�ย์ ซึ่�งในิปีั 2563 ดำำ�เนิินิก�รได้ำ 210,421 ไร่ พ่ื่�นิทีำ�ไม่เหม�ะสม 
กับก�รปัล่กข้�ว (N) ได้ำรับก�รปัรับเปัลี�ย์นิ 117,590 ไร่ จััดำทำำ�แปัลงต้่นิแบบทีำ�ปัรับเปัลี�ย์นิก�รปัล่กพ่ื่ชี
ให้เหม�ะสมกับสภ�พื่พ่ื่�นิทีำ� 507 ไร่ สนัิบสนุินิปััจัจััย์ก�รผิลิต่ทีำ�จัำ�เป็ันิในิก�รปัรับเปัลี�ย์นิก�รผิลิต่พ่ื่ชี 
ชีนิิดำใหม่ทีำ�เหม�ะสม 6,000 ไร่ ปัรับเปัลี�ย์นิม�ทำำ�ก�รปัศุุสัต่ว์ 81,338 ไร่ บริห�รจััดำก�รพ่ื่�นิทีำ�ทีำ�เหม�ะสม
ต่่อก�รปัล่กหม่อนิเลี�ย์งไหม 318 ไร่ จััดำอบรมหลักส่ต่รก�รปัรับเปัลี�ย์นิพ่ื่ชีอ่�นิเป็ันิก�รปัล่กหม่อนิ 
เลี�ย์งไหม 155 ร�ย์ อบรมก�รจััดำทำำ�บัญชีีต้่นิทุำนิอ�ชีีพื่ 3,000 ร�ย์ ก�รพัื่ฒนิ�ข้อม่ลส�รสนิเทำศุแผินิทีำ�
เกษต่รเพ่ื่�อก�รบริห�รจััดำก�รเชิีงรุก (Agri-Map) 6 ชีนิิดำพ่ื่ชี

   6.3) การพัื้ฒนาศักยภัาพื้กระบวนการผ่ล่ัตส่่นค้าเกษตร แบ่งเป็ันิ

    (1) พ่ื่ชี

     (1.1) ข้�ว พัื่ฒนิ�และส่งเสริมก�รผิลิต่ข้�ว โดำย์ ผิลิต่เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ได้ำ  
60,524 ตั่นิ และได้ำจัำ�หน่ิ�ย์ไปัแล้ว 59,397 ตั่นิ สำ�รองเมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�วเพ่ื่�อ 
ค้ว�มมั�นิค้งแห่งชี�ติ่ 10 ตั่นิ ส่บส�นิวัฒนิธุ์รรมและวิถี่ชีีวิต่ชี�วนิ� 3 ค้รั�ง เฝ้้�ระวัง
เต่่อนิภัย์สถ่�นิก�รณ์ข้�ว 270 ค้รั�ง อบรมถ่่�ย์ทำอดำองค์้ค้ว�มร้่โรงเรีย์นิข้�วและชี�วนิ� 
12 สถ่�นีิ อบรมถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ว�งแผินิก�รผิลิต่ข้�ว 540 ร�ย์ 
จััดำทำำ�เวทีำเรีย์นิร้่เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่ข้�วและลดำภ�วะโลกร้อนิเพ่ื่�อก�รพัื่ฒนิ� 
ทีำ�ย์ั�งย่์นิแก่เกษต่รกร 1,800 ร�ย์ ปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์รณรงค์้บริโภค้ข้�ว และผิลิต่ภัณฑ์์ 
ข้�วของไทำย์ทัำ�งต่ล�ดำในิปัระเทำศุและต่่�งปัระเทำศุ พัื่ฒนิ�ฐ�นิข้อม่ลโภชีนิ�ก�รข้�ว  
ส่งเสริมปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์ข้�วพัื่นิธ์ุุ์แท้ำ ก่อสร้�งศุ่นิย์์เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�วทีำ�จัังหวัดำชัีย์ภ่มิ 
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     (1.2) ส่งเสริมก�รปัล่กพ่ื่ชีหล�กหล�ย์ฤด่ำนิ�ปัรัง 6,930 ไร่/ร�ย์ ด้ำวย์ก�รเช่ี�อมโย์งก�รผิลิต่
และก�รต่ล�ดำ จััดำทำำ�ระบบฐ�นิข้อม่ลทำะเบีย์นิผ้่ิปัล่กพ่ื่ชีหล�กหล�ย์ จััดำทำำ�แปัลงเรีย์นิร้่ก�รปัล่กพ่ื่ชีหล�กหล�ย์ในิพ่ื่�นิทีำ�
นิ�ปัรัง ถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่แก่เกษต่รกรเร่�องก�รปัล่กพ่ื่ชีหล�กหล�ย์ในิพ่ื่�นิทีำ�นิ�ปัรังระดำับต่ำ�บล 17,080 ร�ย์ จััดำง�นิ 
รณรงค์้และปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์ก�รส่งเสริมก�รปัล่กพ่ื่ชีหล�กหล�ย์ ศึุกษ�ด่ำง�นิก�รส่งเสริมก�รปัล่กพ่ื่ชีหล�กหล�ย์ฤด่ำนิ�ปัรัง

     (1.3) ส่งเสริมก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่มันิสำ�ปัะหลัง 3,000 ร�ย์

     (1.4) ส่งเสริมก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่ปั�ล์มนิำ��มันิ 2,800 ร�ย์

     (1.5) ส่งเสริมก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่รสับปัะรดำ 1,300 ร�ย์

     (1.6) ส่งเสริมก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่ก�แฟเพ่ื่�อค้ว�มย์ั�งย่์นิ 750 ร�ย์

     (1.7) ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์ก�รผิลิต่และขย์�ย์ชีีวภัณฑ์์ ค้วบคุ้มศัุต่ร่พ่ื่ชีมะพื่ร้�ว แก่เกษต่รกร
ต้่นิแบบ 195 ร�ย์

     (1.8) เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่สินิค้้�พ่ื่ชีสวนิ (ไม้ผิล พ่ื่ชีผัิก ไม้ดำอกไม้ปัระดัำบ) 6,000 ร�ย์ 
กลุ่มไม้ย์่นิต้่นิ (ชี� ไผิ่และหว�ย์ พ่ื่ชีเคี้�ย์วมันิ) 630 ร�ย์ พ่ื่ชีต่ระก่ลถั่�วเพ่ื่�อค้ว�มมั�นิค้งดำ้�นิอ�ห�ร 3,000 ร�ย์ อ้อย์  
1,100 ร�ย์ กลุ่มทำ�งเล่อกเพ่ื่�อสุขภ�พื่ (แมลงเศุรษฐกิจั) 800 ร�ย์

     (1.9) ผิลิต่พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีและปััจัจััย์ก�รผิลิต่อ่�นิๆ

      l พ่ื่ชีไร่ 14 ชีนิิดำ แบ่งเป็ันิ เมล็็ดพัันธ์ุ์� : ถั่�วเหล่อง ถั่�วลิสง ถั่�วเขีย์ว ข้�วโพื่ดำเลี�ย์งสัต่ว์ 
ข้�วโพื่ดำฝั้กสดำ ทำ�นิต่ะวันิ ง� ถั่�วหรั�ง ฝ้้�ย์ ข้�วฟ่�ง และ ถั่�วพุ่ื่ม 1,086 ตั่นิ ท่่อนพัันธ์ุ์� : อ้อย์ มันิสำ�ปัะหลัง  
21,713,203 ท่ำอนิ ต้้นพัันธ์ุ์� : ปั�ล์มนิำ��มันิ 373,451 ต้่นิ

      l พ่ื่ชีสวนิ 56 ชีนิิดำ แบ่งเปั็นิ กล่์็มต้้นพัันธ์ุ์� ปัระกอบดำ้วย์ ไม้ผิล ไม้เม่องหนิ�ว  
พ่ื่ชีอุต่ส�หกรรม พ่ื่ชีผัิก พ่ื่ชีสมุนิไพื่ร พ่ื่ชีท้ำองถิ่�นิ และไม้ดำอก รวม 527,397 ต้่นิ กล่์็มเมล็็ดพัันธ์ุ์� พ่ื่ชีผัิก รวม  
1,309 กิโลกรัม กล่์็มหน่อพัันธ์ุ์� 200,375 หน่ิอ กล่์็มยอดพัันธ์ุ์� 166,620 ย์อดำ

      l ปััจัจััย์ก�รผิลิต่ 16 ชีนิิดำ จัำ�แนิกเป็ันิ กล่์็มผลิ็ต้ภััณฑ์�ชีีวิินท่รีีย�ป้้องกันกำ�จััดศััต้รูีพืัชี 
ได้ำแก่ เช่ี�อไวรัส NPV 53 ลิต่ร ไส้เด่ำอนิฝ้อย์ศัุต่ร่แมลง 704 กระปั�อง หัวเช่ี�อไส้เด่ำอนิฝ้อย์ 7,886 ซ่อง และ 
เหย์่�อหน่ิโปัรโต่ชีัว 53,550 ก้อนิ กล่์็มป์้�ยชีีวิภั�พั ได้ำแก่ ไมโค้รไรซ่่� 3,440 กก. แหนิแดำง 9,005 กก. เช่ี�อไรโซ่เบีย์ม  
5,451 กก. หัวเช่ี�อจุัลินิทำรีย์์ 12,215 กก. กล่์็มช์ีดต้รีวิจัสอบเชืี�อจ์ัลิ็นท่รีีย� ได้ำแก่ ชุีดำต่รวจัสอบ Alflatoxin test kit  
64 ชุีดำ กล่์็มเชืี�อพัันธ์ุ์�บริีส์ท่ธิุ์� ได้ำแก่ ต่�ส้มปัลอดำโรค้ 10,620 ต่� แม่พัื่นิธ์ุุ์เช่ี�อเห็ดำ 1,193 ขวดำ กล่์็มแมล็งกำ�จััดศััต้รูีพืัชี  
ได้ำแก่ แต่นิเบีย์นิ (หนิอนิกออ้อย์) 7 ล้�นิตั่ว แต่นิเบีย์นิแมลงดำำ�หนิ�ม 21,230 มัมมี� แต่นิเบีย์นิเพื่ลี�ย์แป้ังมันิสำ�ปัะหลัง  
51,200 ค่่้ แต่นิเบีย์นิหนิอนิหัวดำำ�มะพื่ร้�ว 48,700 ตั่ว และแมลงห�งหนีิบ 35,950 ตั่ว แมลงช้ี�งปีักใส 18,000 ตั่ว  
มวนิพิื่ฆ�ต่ 4,800 ตั่ว
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    (2) ปัระมง พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่กระบวนิก�รผิลิต่สัต่ว์นิำ��ชี�ย์ฝั้�ง สัต่ว์นิำ��จ่ัดำ และสัต่ว์นิำ��สวย์ง�ม  
1,639 ร�ย์ พัื่ฒนิ�พื่ันิธ์ุุ์สัต่ว์นิำ��พัื่นิธ์ุุ์ดีำ โดำย์ผิลิต่สัต่ว์นิำ��พัื่นิธ์ุุ์หลัก 11,010 ตั่ว ผิลิต่พ่ื่อแม่พัื่นิธ์ุุ์ขย์�ย์ 308,950 ตั่ว  
ต่รวจัวิเค้ร�ะห์และสิ�งแวดำล้อมในิเขต่พ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิเพ่ื่�อก�รเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ�� 1,279 ตั่วอย์่�ง จััดำระเบีย์บก�รทำำ�ปัระมง 
ด้ำวย์ก�รกำ�หนิดำ/ปัรับปัรุง/แก้ไข ม�ต่รก�รด้ำ�นิก�รปัระมง 32 ฉบับ กำ�กับ ด่ำแล เฝ้้�ระวังก�รเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ��ค้วบคุ้ม 
ให้เป็ันิไปัต่�มกฎหม�ย์ 37,004 ฟ�ร์ม ออกใบอนุิญ�ต่ ใบรับรอง หนัิงส่อรับรองเพ่ื่�อให้เป็ันิไปัต่�มทีำ�กฎหม�ย์กำ�หนิดำ 
95,587 ฉบับ เสริมสร้�งก�รมีส่วนิร่วมของชุีมชีนิ 25 ชุีมชีนิ รวมทัำ�งเฝ้้�ระวังก�รป้ัองกันิลักลอบก�รนิำ�เข้�และ 
ส่งออกสัต่ว์นิำ��ซ่�กสัต่ว์นิำ�� และผิลิต่ภัณฑ์์สัต่ว์นิำ�� 116 ค้รั�ง ต่รวจัสอบสัต่ว์นิำ�� ซ่�กสัต่ว์นิำ�� และผิลิต่ภัณฑ์์นิำ�เข้�-ส่งออก 
390 ค้รั�ง และสุ่มตั่วอย่์�งสัต่ว์นิำ��นิำ�เข้� 329 ค้รั�ง

    (3) ปัศุุสัต่ว์

     (3.1) พัื่ฒนิ�ก�รผิลิต่ปัศุุสัต่ว์ 296,982 ตั่ว ขย์�ย์สัต่ว์
พัื่นิธ์ุุ์ดีำด้ำวย์เทำค้โนิโลย์ีชีีวภ�พื่ ผิลิต่พ่ื่อพัื่นิธ์ุุ์โค้นิมและสร้�งพัื่นิธ์ุุ์โค้เน่ิ�อ สร้�งฟ�ร์ม 
เค้ร่อข่�ย์เกษต่รกรเลี�ย์งสัต่ว์พัื่นิธ์ุุ์ดีำร�ย์ชีนิิดำสัต่ว์ต่่�ง ๆ ด่ำแลคุ้ณภ�พื่ ต่ลอดำจันิ 
จััดำก�รอ�ห�รสัต่ว์เพ่ื่�อแก้ไขปััญห�คุ้ณภ�พื่นิำ��นิมดิำบและพัื่ฒนิ�ม�ต่รฐ�นิอ�ห�รสัต่ว์
เคี้�ย์วเอ่�อง

     (3.2) พัื่ฒนิ�สุขภ�พื่สัต่ว์ ด้ำวย์ก�รเฝ้้�ระวังโรค้เชิีงรุก  
ป้ัองกันิ ค้วบคุ้มโรค้ระบ�ดำสัต่ว์ โรค้อุบัติ่ใหม่และอุบัติ่ซ่ำ�� บริก�รเสริมสร้�งภ่มิคุ้้มกันิโรค้  
ทำดำสอบโรค้ ถ่่�ย์พื่ย์�ธิุ์ พัื่ฒนิ�ระบบก�รป้ัองกันิโรค้และก�รเลี�ย์งสัต่ว์ทีำ�เหม�ะสม 
(GFM) ต่รวจัรับรองฟ�ร์มปัลอดำโรค้ รณรงค์้ทำำ�ค้ว�มสะอ�ดำและทำำ�ล�ย์เช่ี�อโรค้  
รวมทัำ�งรักษ�พื่ย์�บ�ลสัต่ว์ 26 ล้�นิตั่ว เฝ้้�ระวัง ป้ัองกันิ ค้วบคุ้มและชัีนิส่ต่รโรค้สัต่ว์ 
316,234 ตั่วอย์่�ง

     (3.3) เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รเฝ้้�ระวัง ป้ัองกันิและค้วบค้มุ
โรค้อหิว�ต์่แอฟริก�ในิสุกร ด้ำวย์ก�รเฝ้้�ระวังโรค้ในิจัังหวัดำทีำ�มีค้ว�มเสี�ย์งส่งม�ก  
เสี�ย์งส่ง จัังหวัดำทีำ�มีก�รเลี�ย์งสุกร และแนิวชี�ย์แดำนิ พื่ร้อมทัำ�งค้วบคุ้มก�รเค้ล่�อนิย์้�ย์ เฝ้้�ระวังทำ�งห้องปัฏิิบัติ่ก�ร เต่รีย์ม
ค้ว�มพื่ร้อมในิก�รต่รวจัวินิิจัฉัย์โรค้ ซั่กซ้่อมแผินิเจ้ั�หน้ิ�ทีำ� และฝึ้กอบรมเกษต่รกรผ้่ิเลี�ย์งสุกรร�ย์ย์่อย์ 36,649 ร�ย์

     (3.4) ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ก�รปัศุุสัต่ว์ โดำย์ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีก�รเลี�ย์งปัศุุสัต่ว์ ให้กับ 
เกษต่รกร กลุ่มเกษต่รกร อ�ส�ปัศุุสัต่ว์ 13,449 ร�ย์ เพ่ื่�อมุ่งเน้ินิก�รสร้�งเค้ร่อข่�ย์ให้เกิดำค้ว�มเข้มแข็ง และติ่ดำต่�ม 
วิเค้ร�ะห์ แก้ไขปััญห� และเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รเลี�ย์งสัต่ว์

     (3.5) จััดำก�รสวัสดิำภ�พื่สัต่ว์ โดำย์คุ้้มค้รองสวัสดิำภ�พื่สัต่ว์ ป้ัองกันิก�รทำ�รุณกรรมและ 
ก�รจััดำสวัสดำิภ�พื่สัต่ว์ จััดำตั่�งสถ่�นิพื่ย์�บ�ลสัต่ว์ปัระจัำ�อำ�เภอ กำ�กับด่ำแล สถ่�นิพื่ย์�บ�ลสัต่ว์ รวมถึ่งบริก�รด่ำแล 
สุขภ�พื่ช้ี�ง

     (3.6) เพิื่�มศัุกย์ภ�พื่ก�รผิลิต่โค้เน่ิ�อและโค้นิมคุ้ณภ�พื่ส่ง โดำย์ก�รส่งเสริมก�รปัล่กแปัลงหญ้�
และปัรับปัรุงคุ้ณภ�พื่อ�ห�รสัต่ว์ แก่เกษต่รกร 225 ร�ย์

     (3.7) พัื่ฒนิ�เทำค้โนิโลยี์ส�รสนิเทำศุและก�รส่�อส�รเพ่ื่�อให้ปัระชี�ชีนิ เกษต่รกร กลุ่มเกษต่รกร 
สหกรณ์ วิส�หกิจัชุีมชีนิ หน่ิวย์ง�นิภ�ค้รัฐ เข้�ถึ่งก�รใช้ีปัระโย์ชีน์ิจั�กเทำค้โนิโลย์ีส�รสนิเทำศุและก�รส่�อส�รด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์

    (4) ย์�งพื่�ร� อุดำหนุินิค่้�ใช้ีจ่ั�ย์ในิก�รบริห�ร เพ่ื่�อส่งเสริม 
สนัิบสนุินิบริห�รจััดำก�รย์�งพื่�ร�ทัำ�งระบบ โดำย์มีจัำ�นิวนิพ่ื่�นิทีำ�สวนิทีำ�ด่ำแล 
ต่่อเน่ิ�อง 2.19 ล้�นิไร่

    (5) ส่งเสริมก�รพัื่ฒนิ�พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชี พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์ ปััจัจััย์ก�รผิลิต่
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     (5.1) ก�รผิลิต่และขย์�ย์พ่ื่ชีพื่ันิธ์ุุ์ดีำ  
ด้ำวย์ก�รสนัิบสนิุนิก�รวิจััย์และพื่ัฒนิ�บุค้ล�กร และถ่่�ย์ทำอดำ
เทำค้โนิโลยี์ด้ำ�นิก�รผิลิต่และขย์�ย์พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชี พื่ร้อมทัำ�งสนัิบสนุินิก�รผิลิต่
และขย์�ย์พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีเพ่ื่�อง�นิส่งเสริมก�รเกษต่ร 10 ศุ่นิย์์ ๆ ละ 40 ไร่ 
รวม 400 ไร่

     (5.2) ต่รวจัสอบรับรองคุ้ณภ�พื่เมล็ดำ
พัื่นิธ์ุุ์ให้เป็ันิม�ต่รฐ�นิส�กล 8,231 ตั่วอย่์�ง

     (5.3) พัื่ฒนิ�ปัรับปัรุงพัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์ 1 ล้�นิตั่ว และกระจั�ย์สัต่ว์พัื่นิธ์ุุ์ดีำให้กับเกษต่รกรผ้่ิเลี�ย์งสัต่ว์ 
นิำ�ไปัขย์�ย์เป็ันิพ่ื่อ-แม่พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์

     (5.4) พัื่ฒนิ�ผิลิต่พ่ื่ชีอ�ห�รสัต่ว์พัื่นิธ์ุุ์ดีำ 50,760 ตั่นิ ด้ำวย์ก�รปัรับปัรุงคุ้ณภ�พื่เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ 
ให้ได้ำคุ้ณภ�พื่ดีำ ผิลิต่ท่ำอนิพัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีอ�ห�รสัต่ว์ พัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่ก�รผิลิต่พ่ื่ชีอ�ห�รสัต่ว์แก่เกษต่รกร ผิลิต่เสบีย์งอ�ห�รสัต่ว์ 
ให้เพีื่ย์งพื่อต่่อค้ว�มต่้องก�รและย์�มข�ดำแค้ลนิ ต่ลอดำจันิก�รถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีก�รผิลิต่อ�ห�รสัต่ว์ทีำ�มีคุ้ณภ�พื่ 
แก่เกษต่รกร และบริก�รวิเค้ร�ะห์คุ้ณภ�พื่อ�ห�รสัต่ว์เพ่ื่�อก�รผิลิต่ทีำ�มีคุ้ณภ�พื่

     (5.5) พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่สถ่�บันิวิทำย์�ศุ�สต่ร์ข้�วแห่งชี�ติ่ ด้ำวย์ก�รจััดำตั่�งศุ่นิย์์ปัระเมินิ 
ลักษณะปัร�กฏิของข้�วโดำย์ใช้ีเทำค้โนิโลย์ีขั�นิส่ง และจััดำตั่�งศุ่นิย์์วิเค้ร�ะห์ส�รพิื่ษต่กค้้�งในิข้�ว

   6.4) ธนาคารส่่นค้าเกษตร โดำย์จััดำตั่�งธุ์นิ�ค้�รเมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�วชุีมชีนิ (ใหม่) 10 แห่ง และสนัิบสนุินิกิจักรรม
ธุ์นิ�ค้�รต่่อเน่ิ�องปีั 2561 - 2562 จัำ�นิวนิ 40 แห่ง จััดำตั่�งธุ์นิ�ค้�รหม่อนิไหม 7 แห่ง ต่่อย์อดำธุ์นิ�ค้�รปุั�ย์อินิทำรีย์์ 78 แห่ง 
ผิลิต่ปุั�ย์หมัก พื่ดำ. ได้ำ 3,230 ตั่นิ และผิลิต่นิำ��หมักชีีวภ�พื่ได้ำ 323,000 ลิต่ร สนัิบสนุินิธุ์นิ�ค้�รผิลผิลิต่สัต่ว์นิำ�� 
แบบมีส่วนิร่วม 80 แห่ง ปัล่อย์พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์นิำ��เพ่ื่�อเพิื่�มผิลผิลิต่สัต่ว์นิำ��ในิแหล่งนิำ�� 19,337,685 ตั่ว มีก�รจัับผิลผิลิต่ 
สัต่ว์นิำ��แล้ว 273 ตั่นิ มีร�ย์ได้ำจั�กก�รเปัิดำข�ย์บัต่รจัับผิลผิลิต่สัต่ว์นิำ��และทำย์อย์จัับสัต่ว์นิำ��ในิแหล่งนิำ��เป้ั�หม�ย์เป็ันิ 
จัำ�นิวนิเงินิ 7,358,856 บ�ทำ และปัันิผิลค่้นิให้กับสม�ชิีกธุ์นิ�ค้�รฯ เป็ันิเงินิ 669,882 บ�ทำ

   6.5) พัื้ฒนาศักยภัาพื้เกษตรกรในเข้ตปฏ่ิรูปที�ด่น โดำย์พัื่ฒนิ�ผ้่ิแทำนิเกษต่รกร 1,634 ร�ย์ พัื่ฒนิ�ธุุ์รกิจั
ชุีมชีนิในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิ 2,586 ร�ย์
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   6.6) ส่่งเส่ร่มการรวมกลุ่ัมเกษตรกร โดำย์ส่งเสริม
แนิะนิำ�ก�รบริห�รจััดำก�ร ว�งแผินิก�รดำำ�เนิินิง�นิดำำ�เนิินิธุุ์รกิจั  
ส่งเสริมหลักก�รอุดำมก�รณ์ วิธีุ์ก�รสหกรณ์ และกำ�กับค้วบคุ้มด่ำแล
ให้ปัฏิิบัติ่ต่�มระเบีย์บค้ำ�สั�งและกฎหม�ย์ 12,958 แห่ง ส่งเสริม
เกษต่รกรเข้�เป็ันิสม�ชิีกสหกรณ์/กลุ่มเกษต่รกรเพิื่�มขึ�นิ 123,161 ร�ย์  
(สหกรณ์ 117,644 ร�ย์ และกลุ่มเกษต่รกร 5,517 ร�ย์) และจััดำง�นิ
แสดำงสินิค้้�สหกรณ์ ระดัำบภ�ค้ จัำ�นิวนิ 5 ค้รั�ง มีผ้่ิเข้�ร่วมง�นิทัำ�งสิ�นิ  
33,360 ร�ย์ ย์อดำจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�รวม 4,815,003 บ�ทำ กิจักรรม 
ก�รเจัรจั�ธุ์ุรกิจัมีย์อดำเจัรจั�ธุ์ุรกิจั 218,727,180 บ�ทำ รวมทัำ�งสิ�นิ 
223,542,183 บ�ทำ

    การบร่ห้ารจัดการด้านการเง่นการบัญชีี 
ให้้มีคุณ์ภัาพื้ โดำย์ก�รพัื่ฒนิ�และเสริมสร้�งค้ว�มเข้มแข็งของ
สหกรณ์และสถ่�บันิเกษต่รกร ด้ำวย์ก�รต่รวจัสอบบัญชีีปัระจัำ�ปีั
สหกรณ์และกลุ่มเกษต่รกร 11,022 แห่ง ต่รวจัสอบค้ว�มถ่่กต้่อง 
ในิก�รทำำ�ธุุ์รกรรมทำ�งก�รเงินิระหว่�งสหกรณ์และสม�ชิีก 24,509 ร�ย์
 ฝึ้กอบรมเศุรษฐกิจัก�รเงินิขั�นิพ่ื่�นิฐ�นิแก่สม�ชิีกสหกรณ์ 10,000 ร�ย์ 
พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ด้ำ�นิก�รบัญชีีแก่สม�ชิีกสหกรณ์และปัระชี�ชีนิกลุ่ม
เป้ั�หม�ย์ 24,003 ร�ย์ พัื่ฒนิ�ม�ต่รฐ�นิก�รบัญชีีแก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษต่รกร 501 แห่ง และพัื่ฒนิ�ศุักย์ภ�พื่สหกรณ์ตั่�งใหม่  
100 แห่ง

    ส่่งเส่ร่มส่นับส่นุนให้้มีการจัดตั�งซููเปอัร์-
มาร์เก็ตส่ห้กรณ์์ เพ่ื่�อเป็ันิจุัดำจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�เกษต่รของสหกรณ์ 
ทีำ�มีคุ้ณภ�พื่จั�กจัังหวัดำต่่�ง ๆ เช่ีนิ ข้�วส�ร เน่ิ�อโค้ขุนิ นิม ไข่ไก่  
ผัิกผิลไม้ สินิค้้�ปัระมง และอ�ห�รแปัรร่ปั เพ่ื่�อเปั็นิช่ีองทำ�ง 
ให้ผ้่ิบริโภค้ส�ม�รถ่เข้�ถึ่งสินิค้้�และผิลิต่ภัณฑ์์ของสหกรณ์ 
ได้ำม�กขึ�นิ ซึ่�งช่ีวย์ผิลักดัำนิให้สหกรณ์เป็ันิศุ่นิย์์รวบรวมและจัำ�หน่ิ�ย์
ผิลผิลิต่ทีำ� มี คุ้ณภ�พื่และปัลอดำภัย์แก่ปัระชี�ชีนิ ในิร�ค้�ทีำ� 
เป็ันิธุ์รรม ผิลก�รดำำ�เนิินิง�นิก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้� ตั่�งแต่่เข้�ร่วม
โค้รงก�ร (ตุ่ล�ค้ม 2562 – กรกฎ�ค้ม 2563) มีม่ลค่้� 22 ล้�นิบ�ทำ 
เป็ันิก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ในิซ่่เปัอร์ม�ร์เก็ต่สหกรณ์และกระจั�ย์สินิค้้�
ในิเค้ร่อข่�ย์สหกรณ์ กลุ่มเกษต่รกร ร้�นิค้้�ปัลีกและออกร้�นิธุ์งฟ้�
ปัระชี�รัฐ
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   6.7) พัื้ฒนาที�ด่นเพ้ื้�อัการเกษตร เช่ีนิ ปัรับปัรุง
คุ้ณภ�พื่ดิำนิ 72,727 ไร่ ฟ้�นิฟ่และป้ัองกันิก�รชีะล้�งพัื่งทำล�ย์ 
ของดิำนิ 1.12 ล้�นิไร่ พัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิพ่ื่�นิทีำ�เฉพื่�ะ 16,830 ไร่ ส่งเสริม
และสนัิบสนุินิก�รใช้ีส�รอินิทำรีย์์ลดำก�รใช้ีส�รเค้มีทำ�งก�รเกษต่ร 
1.01 ล้�นิไร่ ก�รฟ้�นิฟ่และปัรับปัรุงคุ้ณภ�พื่ดำินิ โดำย์ดำำ�เนิินิก�ร
ปัรับปัรุงฐ�นิข้อม่ลทำรัพื่ย์�กรดิำนิ 30,000,000 ไร่ ปัรับปัรุงระบบ
ข้อม่ลส�รสนิเทำศุ 1 ระบบ ให้บริก�รวิเค้ร�ะห์ดิำนิ 15,000 ตั่วอย์่�ง 
สนัิบสนุินิส�รเร่ง พื่ดำ. เพ่ื่�อผิลิต่และใช้ีนิำ��หมักชีีวภ�พื่ 490,000 ร�ย์ 
บริห�รจััดำก�รดิำนิเชิีงรุกแก่เกษต่รกรร�ย์แปัลงผ่ิ�นิบัต่รดิำนิดีำ  
60,000 ร�ย์ พัื่ฒนิ�หมอดำินิอ�ส�และหมอดำินิน้ิอย์ 37,935 ร�ย์ 
พัื่ฒนิ�ศุ่นิย์์ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีด้ำ�นิก�รพื่ัฒนิ�ทีำ�ดิำนิ 1,603 แห่ง 
ปัรับปัรุงคุ้ณภ�พื่ดำินิ (เปัรี�ย์ว กรดำ) 77,727 ไร่ ฟ้�นิฟ่และป้ัองกันิ 
ก�รชีะล้�งพัื่งทำล�ย์ของดิำนิ 1,124,846 ไร่ พัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิพ่ื่�นิทีำ�เฉพื่�ะ 
16,830 ไร่ (ทุ่ำงกุล�ร้องไห้/ทุ่ำงสัมฤทำธิุ์�/ลุ่มนิำ��ทำะเลส�บสงขล�/ 
ฟ้�นิฟ่พ่ื่�นิทีำ�ทีำ�ผ่ิ�นิก�รเลี�ย์งกุ้งกุล�/ทุ่ำงหม�หิว) จััดำทำำ�ระบบอนุิรักษ์ 
ดิำนิและนิำ��พื่ร้อมปัล่กไม้ย์่นิต้่นิโต่เร็ว 12,050 ไร่ และรณรงค์้ 
ไถ่กลบต่อซ่ังลดำก�รเผิ�พ่ื่�นิทีำ�โล่งเต่ีย์นิเพ่ื่�อบรรเทำ�ภ�วะโลกร้อนิ  
60 แปัลง ส่งเสริมและสนิับสนิุนิก�รใช้ีส�รอินิทำรีย์์ลดำก�รใช้ี 
ส�รเค้มีทำ�งก�รเกษต่ร 1,013,300 ไร่

   6.8) พัื้ฒนาฐานทรัพื้ยากรทางการเกษตรให้้เข้้มแข็้งแลัะยั�งย้น ด้ำวย์ก�รก่อสร้�ง
แหล่งนิำ��ในิไร่นิ�นิอกเขต่ชีลปัระทำ�นิ ขนิ�ดำ 1,260 ลบ.ม. จัำ�นิวนิ 44,397 บ่อ จััดำทำำ�ระบบอนุิรักษ์ดิำนิ
และนิำ�� พื่ร้อมปัรับปัรุงและเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่ในิพ่ื่�นิทีำ�เขต่พัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิลุ่มนิำ�� 11 แห่ง พัื่ฒนิ� 
และแก้ปััญห�ก�รแพื่ร่กระจั�ย์ดิำนิเค็้มในิพ่ื่�นิทีำ�ลุ่มนิำ��ย่์อย์ 45,330 ไร่ พัื่ฒนิ�และเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่พ่ื่�นิทีำ�
ทุ่ำงรังสิต่ 3,350 ไร่ ส่งเสริมก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รใช้ีนิำ��ในิระดัำบไร่นิ� ผ่ิ�นิศุ่นิย์์เรีย์นิร้่ก�รเพิื่�ม
ปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร 52 ศุ่นิย์์

    รวมทัำ�ง จััดำระบบอนุิรักษ์ดิำนิและนิำ��เพ่ื่�อก�รปัล่กพ่ื่ชีผิสมผิส�นิในิพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้ใต้่ 
3,000 ไร่ ก�รกำ�จััดำขย์ะอินิทำรีย์์เพ่ื่�อชีุมชีนิภ�ค้ใต่้ (ต่อนิล่�ง1) 3,500 ร�ย์ ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ 
ก�รผิลิต่ในิพ่ื่�นิทีำ�ดิำนิเส่�อมโทำรมภ�ค้ใต้่ 3,000 ไร่ พัื่ฒนิ�คุ้ณภ�พื่ดิำนิเพ่ื่�อเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่
ย์�งพื่�ร� ปั�ล์มนิำ��มันิ มะพื่ร้�ว และไม้ผิล 2,000 ไร่ ก�รส่งเสริมก�รทำำ�เกษต่รผิสมผิส�นิในิพ่ื่�นิทีำ� 
สวนิย์�ง 1,010 ไร่ ก�รพัื่ฒนิ�พ่ื่�นิทีำ�นิ�ร้�ง เพ่ื่�อปัล่กพ่ื่ชีผิสมผิส�นิ 1,000 ไร่
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   6.9) การส่่งเส่ร่มการใช้ีเคร้�อังจักรกลัทาง 
การเกษตร โดำย์สร้�งช่ี�งเกษต่รท้ำองถิ่�นิ ให้มีเทำค้นิิค้ก�รใช้ีและ 
บำ�รุงรักษ�เค้ร่�องจัักรกล พื่ร้อมทัำ�งโอก�สและย์กระดัำบก�รใช้ี
เค้ร่�องจัักรกลทีำ�ทัำนิสมัย์ เพ่ื่�อทำดำแทำนิแรงง�นิภ�ค้เกษต่รให้แก่
เกษต่รกร 4,705 ร�ย์

   6.10) ก า ร พัื้ฒนา ร ะบบ เทค โน โ ลั ยี แ ลั ะ
ส่ารส่นเทศการเกษตร

    (1) ขับเค้ล่�อนินิโย์บ�ย์เกษต่ร 4.0 เพ่ื่�อให้ปัร�กฏิผิลเป็ันิร่ปัธุ์รรมส่่ย์ุค้ดิำจิัทัำล 
ทำร�นิสฟอร์มเมชัี�นิ (Digital Transformation) ได้ำมีก�รแต่่งตั่�งค้ณะอนุิกรรมก�ร 4 ค้ณะ ได้ำแก่

     (1.1) อนุิกรรมก�รขับเค้ล่�อนิ Big Data และ Gov Tech มีก�รขย์�ย์ 
ค้ว�มร่วมม่อกับมห�วิทำย์�ลัย์หอก�รค้้�ไทำย์ เพ่ื่�อเสริมสร้�งค้ว�มร่วมม่อทำ�งวิชี�ก�ร แลกเปัลี�ย์นิ 
ข้อม่ลเศุรษฐกิจัก�รเกษต่ร รวมทัำ�งร่วมกับธุ์นิ�ค้�รแห่งปัระเทำศุไทำย์ (ธุ์ปัทำ.) เพ่ื่�อทีำ�กระทำรวงเกษต่ร 
และสหกรณ์จัะได้ำข้อม่ลสำ�หรับก�รดำำ�เนิินินิโย์บ�ย์สนัิบสนุินิหร่อแก้ไขปััญห�ได้ำอย่์�งถ่่กต้่อง รวดำเร็ว 
โดำย์ ธุ์ปัทำ. จัะส�ม�รถ่ใช้ีข้อม่ลเพ่ื่�อติ่ดำต่�มภ�วะเศุรษฐกิจัก�รเกษต่ร อันินิำ�ไปัส่่ม�ต่รก�รทำ�งดำ้�นิ 
ก�รเงินิทีำ�มีปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ ในิส่วนิของก�รดำำ�เนิินิง�นิแพื่ลต่ฟอร์มดิำจิัทัำลกล�งสำ�หรับปัระชี�ชีนิ  
(Citizen Service Platform) มีแพื่ลต่ฟอร์มดิำจิัทัำลกล�งสำ�หรับปัระชี�ชีนิ รวมทัำ�งสิ�นิ 175 บริก�ร  
ซึ่�งเป็ันิดิำจิัทัำล 90 บริก�ร

     (1.2) ค้ณะอนิุกรรมก�รขับเค้ล่�อนิเกษต่รอัจัฉริย์ะ มีก�รจััดำปัระชีุม 
เชิีงปัฏิิบัติ่ “ก�รจััดำทำำ�แผินิปัฏิิบัติ่ก�รเกษต่รอัจัฉริย์ะ กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ (ฉบับสมบ่รณ์)”  
เม่�อวันิทีำ� 31 สิงห�ค้ม 2563 เพ่ื่�อให้เกิดำค้ว�มสมบ่รณ์ของแผินิปัฏิิบัติ่ก�รเกษต่รอัจัฉริย์ะ กระทำรวง
เกษต่รและสหกรณ์ได้ำเชิีญหน่ิวย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้องทัำ�งภ�ค้รัฐ ภ�ค้เอกชีนิ และภ�ค้เกษต่รกร ร่วมปัระชุีม 
ให้ข้อคิ้ดำเห็นิ และจััดำทำำ�ข้อเสนิอโค้รงก�ร ปัระกอบด้ำวย์ หน่ิวย์ง�นิหลัก 4 ด้ำ�นิ ค่้อ ด้ำ�นิก�รวิจััย์  
ด้ำ�นิก�รส่งเสริมพัื่ฒนิ�และถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์ ด้ำ�นิงบปัระม�ณ และด้ำ�นิก�รพัื่ฒนิ�เกษต่รกร  
เป็ันิก�รว�งร�กฐ�นิก�รเกษต่รอัจัฉริย์ะของปัระเทำศุอย่์�งเป็ันิระบบ โดำย์มีกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์
เป็ันิหน่ิวย์ง�นิหลักในิก�รบ่รณ�ก�รค้ว�มร่วมม่อในิก�รขับเค้ล่�อนิร่วมกับหน่ิวย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้องเพ่ื่�อใช้ี
เป็ันิแนิวทำ�งในิก�รขับเค้ล่�อนิเกษต่รอัจัฉริย์ะของปัระเทำศุไทำย์ต่่อไปั
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     (1.3) ค้ณะอนุิกรรมก�รขับเค้ล่�อนิ E-Commerce เต่รีย์มจััดำทำำ� 
แผินิก�รพัื่ฒนิ�ต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่รออนิไลน์ิอย่์�งย์ั�งย์่นิ จััดำทำำ�โค้รงก�ร The Local Hero เพ่ื่�อสร้�ง 
กลุ่มเกษต่รชุีมชีนิ ให้ส�ม�รถ่จัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ของต่นิเองได้ำ โดำย์มีเป้ั�หม�ย์ทีำ�จัะทำำ�ให้ทุำกอำ�เภอ 
มีทีำมข�ย์สินิค้้�จั�กก�รข�ย์ออฟไลนิ์ส่่ออนิไลนิ์ พื่ร้อมผิลักดัำนิศุ่นิย์์เทำค้โนิโลย์ีเกษต่รและนิวัต่กรรม 
(Agritech and Innovation Center : AIC) 77 แห่ง เป็ันิแกนิในิก�รรวบรวมข้อม่ลสินิค้้�เกษต่ร  
ข้อม่ลผ้่ิซ่่�อ ข้อม่ลผ้่ิข�ย์ รวมถึ่งเพิื่�มค้ว�มร้่ให้พีื่�น้ิองเกษต่รกร ป่ัทำ�งส่่ก�รทำำ� super App พื่ร้อมทัำ�ง 
ได้ำมีค้ำ�สั�งแต่่งตั่�งค้ณะทำำ�ง�นิคั้ดำเล่อกศุ่นิย์์ค้ว�มเป็ันิเลิศุเฉพื่�ะด้ำ�นิ (Center of Excellence)  
เพ่ื่�อพิื่จั�รณ�กำ�หนิดำส�ข�ของศุ่นิย์์ค้ว�มเป็ันิเลิศุเฉพื่�ะด้ำ�นิและคั้ดำเล่อกสถ่�บันิก�รศึุกษ�ทีำ�ค้วรเป็ันิ
ศุ่นิย์์ค้ว�มเป็ันิเลิศุเฉพื่�ะด้ำ�นิ ซึ่�ง ณ วันิทีำ� 31 สิงห�ค้ม 2563 มีศุ่นิย์ค์้ว�มเป็ันิเลิศุ 35 ส�ข� 130 แห่ง  
อ�ทิำ ข้�ว มันิสำ�ปัะหลัง ย์�งพื่�ร� ปัระมงทำะเล เกล่อทำะเล โดำย์แบ่งปัระเภทำศุ่นิย์์ค้ว�มเป็ันิเลิศุ AIC  
เป็ันิ 1) แบบค้รบวงจัร และ 2) ด้ำ�นินิวัต่กรรมและเทำค้โนิโลย์ี สำ�หรับผ้่ิทีำ�สนิใจัส�ม�รถ่เข้�ไปั 
ด่ำร�ย์ละเอีย์ดำต่่�ง ๆ เกี�ย์วกับก�รดำำ�เนิินิง�นิของ AIC ได้ำทีำ� AIC https://aic.moac.go.th/

     (1.4) ค้ณะอนุิกรรมก�รขับเค้ล่�อนิธุุ์รกิจัเกษต่ร (Agribusiness)  
ได้ำทำำ�ค้ว�มร่วมม่อกับต่ล�ดำหลักทำรัพื่ย์์แห่งปัระเทำศุไทำย์เพ่ื่�อเช่ี�อมโย์งง�นิเข้�ด้ำวย์กันิ จััดำทำำ�หลักส่ต่ร 
ต่่�ง ๆ เพ่ื่�อใช้ีในิก�รฝึ้กอบรม โดำย์ให้ค้ว�มสำ�คั้ญกับเกษต่รกรทีำ�ปัระสบปััญห�หนีิ�สินิจัำ�นิวนิม�ก  
เกษต่รกรทีำ�เป็ันิผ้่ิปัระกอบก�รขนิ�ดำเล็กทีำ�ยั์งข�ดำองค์้ค้ว�มร้่ก�รเงินิ กลุ่มทีำ� 2 ค่้อ กลุ่ม young smart 
farmer หร่อกลุ่ม AIC เปั็นิกลุ่มทีำ�มีองค์้ค้ว�มร้่ก�รปัระกอบธุ์ุรกิจั หร่อเป็ันิกลุ่ม SMEs กลุ่มเหล่�นีิ� 
จัะเป็ันิก�รช่ีวย์เหล่อองค์้ค้ว�มร้่ด้ำ�นิก�รระดำมทุำนิ ก�รว�งแผินิธุุ์รกิจั หร่อก�รจัดำทำะเบีย์นิบริษัทำ 
ในิต่ล�ดำหลักทำรัพื่ย์์ฯ กลุ่มทีำ� 3 ค่้อ กลุ่ม High end ทีำ�ส�ม�รถ่มีธุุ์รกิจัขนิ�ดำใหญ่ จัะเป็ันิเร่�อง 
องค์้ค้ว�มร้่ด้ำ�นิต่ล�ดำหลักทำรัพื่ย์์

    (2) พัื่ฒนิ�ระบบฐ�นิข้อม่ลก�รเกษต่ร (Big Data) โดำย์ก�รจััดำตั่�งศุ่นิย์์  
Big Data ด้ำ�นิก�รเกษต่ร National Agricultural Big Data Center (NABC) ทีำ�สำ�นัิกง�นิ 
เศุรษฐกิจัก�รเกษต่รภ�ย์ใต้่ค้ว�มร่วมม่อก�รพื่ัฒนิ�ระบบฐ�นิข้อม่ลด้ำ�นิก�รเกษต่รแห่งชี�ติ่ในิก�ร 
เช่ี�อมโย์งข้อม่ลระหว่�งกระทำรวง 10 กระทำรวง และหน่ิวย์ง�นิภ�ย์ในิกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์  
อ�ทิำ ชุีดำข้อม่ลก�รผิลิต่ข้�ว พ่ื่ชีไร่ พ่ื่ชีผัิก ไม้ดำอก ไม้ปัระดัำบ สมุนิไพื่รและเค้ร่�องเทำศุ ชุีดำข้อม่ล 
ดัำชีนีิร�ค้�ผ้่ิผิลิต่แบ่งต่�มกิจักรรมก�รผิลิต่ ชุีดำข้อม่ลเน่ิ�อทีำ�ย่์นิต้่นิ เน่ิ�อทีำ�ให้ ผิลผิลิต่ และผิลผิลิต่ต่่อไร่  
(ร�ย์ปีั ร�ย์จัังหวัดำ) ชุีดำข้อม่ลปัฏิิทำินิผิลผิลิต่สินิค้้�เกษต่รร�ย์เด่ำอนิ ระดัำบจัังหวัดำ เพ่ื่�อนิำ�ม�วิเค้ร�ะห์ 
สังเค้ร�ะห์ สำ�หรับใช้ีปัระโย์ชีน์ิในิก�รว�งแผินิด้ำ�นิก�รเกษต่รในิระดัำบต่่�ง ๆ

    (3) ปัรับปัรุง Application ต่�มแนิวทำ�ง 1 กระทำรวง  
1 Application เพ่ื่�อรวบรวม Application ต่่�ง ๆ ของหน่ิวย์ง�นิในิสังกัดำ 
กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ให้เช่ี�อมต่่อผ่ิ�นิ Application เดำีย์วภ�ย์ใต้่  
Application “เกษต่รดำิจิัทัำล (Digital Farmer)” ซึ่�งส�ม�รถ่ใช้ีง�นิผิ่�นิ  
smart phone ได้ำทัำ�งร่ปัแบบ IOS และ Android โดำย์ก�รดำำ�เนิินิง�นิของ  
Application เกษต่รดิำจิัทัำล มีฟังก์ชัีนิก�รทำำ�ง�นิเกี�ย์วกับ 1) ก�รส่�อส�รนิโย์บ�ย์ 
ของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ 2) ก�รให้บริก�รด้ำ�นิก�รเกษต่ร เช่ีนิ ก�รช่ีวย์เหล่อ
เกษต่รกร ก�รร�ย์ง�นิปัริม�ณนิำ�� ข้อม่ลเกษต่รกรด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์ 3) ค้ว�มร้่
ด้ำ�นิก�รเกษต่ร จัะมีก�รให้ค้ว�มร้่ทัำ�งด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัศุุสัต่ว์ ปัระมง 4) ข่�วส�รด้ำ�นิ
ก�รเกษต่ร 5) ร�ค้�สินิค้้� ร�ย์วันิ ร�ย์สินิค้้�เกษต่ร (29 ชีนิิดำ) 6) ก�รรวบรวม  
application ของส่วนิร�ชีก�รต่่�ง ๆ ในิสังกัดำกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ รวม  
25 Application
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    (4) ขึ�นิทำะเบีย์นิและปัรับปัรุงทำะเบีย์นิเกษต่รกร ปัรับปัรุงฐ�นิข้อม่ล 
ทำะเบีย์นิเกษต่รกร ด้ำ�นิพ่ื่ชี 6,234,024 ค้รัวเร่อนิ ปัรับปัรุงทำะเบีย์นิเกษต่รกรผ้่ิเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ��  
455,977 ฟ�ร์ม ปัรับปัรุงข้อม่ลเกษต่รกรด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์ 3,682,526 ร�ย์

    (5) เสริมสร้�งขีดำค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รแจ้ังเต่่อนิภัย์สินิค้้�เกษต่รและอ�ห�ร 
เชิีงรุก (Early Warning) โดำย์ค้รอบค้ลุมทัำ�งด้ำ�นิสถ่�นิก�รณ์ค้ว�มปัลอดำภัย์อ�ห�ร ม�ต่รก�รก�รค้้� 
สินิค้้�เกษต่ร กฎระเบีย์บทีำ�เกี�ย์วข้องกับม�ต่รก�รสุขอนิ�มัย์และสุขอนิ�มัย์พ่ื่ชี (Sanitary and  
Phytosanitary Measures: SPS) อุปัสรรค้ทำ�งเทำค้นิิค้ต่่อก�รค้้�ทีำ�สำ�คั้ญ (Technical Barrier to  
Trade: TBT) สถ่�นิก�รณ์ก�รค้้�สินิค้้�เกษต่รและอ�ห�รระหว่�งปัระเทำศุ ไปัจันิถึ่งสถ่�นิก�รณ์ 
ก�รแพื่ร่ระบ�ดำของโรค้ แมลง ศัุต่ร่พ่ื่ชี และเน่ิ�อห�ทีำ�เกี�ย์วข้องวงก�รเกษต่รอ่�นิ ๆ อย์่�งต่่อเนิ่�อง  
ปััจัจุับันิโค้รงก�ร Early Warning มีช่ีองทำ�งให้บริก�รข้อม่ลดิำจิัทัำล 2 ช่ีองทำ�ง ได้ำแก่ เว็บไซ่ต์่  
https://warning.acfs.go.th หร่อ https://bit.ly/EarlyWarningSite Facebook Page:  
@acfsearlywarning หร่อ https://bit.ly/EarlyWarningPage

   6.11) แก้ไข้ปัญห้าราคาส่่นค้าเกษตรตกตำ�า ในิ 3 ชีนิิดำพ่ื่ชี ได้ำแก่

    (1) ข้�ว ผิลิต่และกระจั�ย์เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�ว 60,524.20 ตั่นิ เพิื่�มศัุกย์ภ�พื่ 
ส่งเสริมและพื่ัฒนิ�ก�รผิลิต่ 853,457.65 ไร่ เช่ี�อมโย์งต่ล�ดำ 13 แห่ง เช่ี�อมโย์งระบบก�รปัล่กพ่ื่ชี 
หล�กหล�ย์ 6,930 ไร่ สนัิบสนุินิม�ต่รก�รรักษ�เสถี่ย์รภ�พื่ร�ค้�ข้�วเปัล่อกปีัก�รผิลิต่ 2562/63  
จ่ั�ย์เงินิช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร 1.10 ล้�นิร�ย์ วงเงินิ 19,409 ล้�นิบ�ทำ
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    (2) ย์�งพื่�ร� สนิบัสนินุิใหมี้ก�รปัล่กแทำนิ
สวนิย์�งเก่�ด้ำวย์ย์�งพัื่นิธ์ุุ์ดีำ ปั�ล์มนิำ��มันิ ไม้ผิล 2.19 ล้�นิไร่  
ส่งเสริมก�รใช้ีย์�งพื่�ร� 3,197 ตั่นิ สนัิบสนุินิโค้รงก�รปัระกันิ 
ร�ย์ได้ำเกษต่รกรชี�วสวนิย์�ง ระย์ะทีำ� 1 จ่ั�ย์เงินิช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร 
1.31 ล้�นิร�ย์ 24,166.78 ล้�นิบ�ทำ รวมทัำ�งส่งเสริมก�รใช้ีย์�งพื่�ร�
ในิหน่ิวย์ง�นิภ�ค้รัฐ คิ้ดำเป็ันินิำ��ย์�งสดำ 1,424 ตั่นิ

    (3) ปั�ล์มนิำ�� มันิ สนิับสนุินิโค้รงก�ร 
ปัระกันิร�ย์ได้ำเกษต่รกรชี�วสวนิปั�ล์มนิำ��มันิ ปีั 2562 – 2563  
จ่ั�ย์เงินิช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร 0.37 ล้�นิร�ย์ วงเงินิ 7,184.81 ล้�นิบ�ทำ

รายงานประจำำาป ี2563
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ 55



   6.12) การควบคุมป้อังกันปัญห้าโรคระบาด (พ้ื้ชี, สั่ตว์)

    (1) ก�รค้วบคุ้มและป้ัองกันิก�รระบ�ดำของศัุต่ร่พ่ื่ชี เช่ีนิ  
ก�รเฝ้้�ระวังและค้วบคุ้มโรค้ใบร่วงย์�งพื่�ร� ในิ 10 จัังหวัดำ พ่ื่�นิทีำ� 800,000 ไร่  
ก�รเฝ้้�ระวังและป้ัองกันิกำ�จััดำโรค้ในิพ่ื่�นิทีำ�ปัล่กข้�วโพื่ดำเลี�ย์งสัต่ว์ ในิ 50 จัังหวัดำ  
พ่ื่�นิทีำ� 11,107,799 ไร่ ก�รเฝ้้�ระวังและป้ัองกันิกำ�จััดำโรค้ใบด่ำ�งมันิสำ�ปัะหลัง  
ในิ 17 จัังหวัดำ พ่ื่�นิทีำ� 640,000 ไร่

    (2) ก�รค้วบคุ้มและปั้องกันิโรค้สัต่ว์ จััดำทำำ�แผินิก�รเฝ้้� 
ระวัง ป้ัองกันิและค้วบคุ้มโรค้อหิว�ต์่แอฟริก�ในิสุกร และก�รเสริมสร้�งภ่มิคุ้้มกันิ 
โรค้สัต่ว์ (Rabies, FMD)
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   6.13) ช่ีวยเห้ล้ัอัเกษตรกรผู้่ประส่บภััยพ่ื้บัต่ด้านการเกษตร

    ให้ค้ว�มชี่วย์เหล่อเกษต่รกรผ้่ิปัระสบภัย์พิื่บัติ่ด้ำ�นิก�รเกษต่ร 
รวม 8 ชีนิิดำภัย์ ได้ำแก่ อุทำกภัย์ ฝ้นิแล้ง ฝ้นิทิำ�งช่ีวง ภัย์แล้ง ว�ต่ภัย์ โรค้ระบ�ดำพ่ื่ชี  
ศัุต่ร่พ่ื่ชีระบ�ดำ และโรค้ระบ�ดำสัต่ว์ ในิพ่ื่�นิทีำ� 39 จัังหวัดำ เกษต่รกร 900,851 ร�ย์  
วงเงินิรวม 9,699.69 ล้�นิบ�ทำ

   6.14) ส่นับส่นุนงานว่จัยแลัะพัื้ฒนา

    (1) ส่งเสริมและเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ง�นิวิจััย์ข้�ว 4 ส�ย์พัื่นิธ์ุุ์ 
จัำ�นิวนิ 5 พัื่นิธ์ุุ์ ได้ำแก่

     (1.1) ข้�วเจ้ั�พัื่นิธ์ุุ์ กข 85 ให้ผิลผิลิต่ส่งเฉลี�ย์ 862 
กิโลกรัมต่่อไร่ มีศัุกย์ภ�พื่ให้ผิลผิลิต่ส่งถึ่ง 1,173 กิโลกรัมต่่อไร่ ค่้อนิข้�งต้่�นิทำ�นิ 
เพื่ลี�ย์กระโดำดำสีนิำ��ต่�ล และโรค้ไหม้ ทำนิทำ�นิต่่อสภ�พื่อ�ก�ศุเย์็นิ คุ้ณภ�พื่เมล็ดำ 
ทำ�งก�ย์ภ�พื่ดีำ เป็ันิข้�วเจ้ั�เมล็ดำย์�วเรีย์ว ท้ำองไข่น้ิอย์ คุ้ณภ�พื่ก�รสีดีำม�ก และ 
ส�ม�รถ่ผิลิต่ข้�วส�ร 100 เปัอร์เซ็่นิต์่ ชัี�นิ 1 ได้ำ
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     (1.2) ข้�วเจ้ั�พัื่นิธ์ุุ์ กข 87 เปั็นิข้�วสุกนุ่ิม ค่้อนิข้�งเหนิีย์ว คุ้ณภ�พื่เมล็ดำทำ�งก�ย์ภ�พื่ดำี  
ท้ำองไข่น้ิอย์ คุ้ณภ�พื่ก�รสีดีำม�ก

     (1.3) ข้�วเจ้ั�พัื่นิธ์ุุ์ ข�วเจ๊ักชัีย์นิ�ทำ 4 เป็ันิข้�วเจ้ั�ไวต่่อช่ีวงแสง อ�ยุ์เบ� ข้�วสวย์มีสี 
ข�วนิวล นุ่ิม เหนีิย์ว และมีกลิ�นิหอม คุ้ณภ�พื่เมล็ดำ และคุ้ณภ�พื่ก�รสีดีำม�ก

     (1.4) ข้�วเจ้ั�พัื่นิธ์ุุ์ มะจั�น่ิ 69 ข้�วสุกไม่เหนีิย์ว-ไม่ร่วนิ ต่รงกับรสนิิย์มก�รบริโภค้ของ 
ชี�วไทำย์มุสลิม ทีำ�ชีอบใช้ีม่อเปิับข้�วแทำนิก�รใช้ีช้ีอนิ ให้ผิลผิลิต่ส่งเฉลี�ย์ 497 กิโลกรัมต่่อไร่ ลำ�ต้่นิค่้อนิข้�งแข็ง รวงย์�ว 
และคุ้ณภ�พื่ก�รสีดีำม�ก

     (1.5) ข้�วเจ้ั�พัื่นิธ์ุุ์ อัลฮัมดุำลิลล�ฮ์ เป็ันิพัื่นิธ์ุุ์ข้�วทีำ�ให้ผิลผิลิต่ส่ง 611 กิโลกรัมต่่อไร่  
จัำ�นิวนิเมล็ดำดีำต่่อรวงม�ก คุ้ณภ�พื่ก�รสีดีำม�ก ขนิ�ดำเมล็ดำค่้อนิข้�งป้ัอม ข้�วหุงสุกค่้อนิข้�งนุ่ิม ไม่เหนีิย์ว - ไม่ร่วนิ  
ซึ่�งต่รงกับรสนิิย์มก�รบริโภค้ของชี�วไทำย์ มุสลิมในิพ่ื่�นิทีำ�จัังหวัดำสต่่ลและจัังหวัดำใกล้เคี้ย์ง
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    (2) สนัิบสนิุนิง�นิวิจััย์ด้ำ�นิพ่ื่ชีและเทำค้โนิโลย์ีทำ�งก�รเกษต่รให้ดำำ�เนิินิง�นิอย์่�งมีปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ 
โดำย์จััดำซ่่�อวัสดุำค้รุภัณฑ์์และเค้ร่�องม่อวิทำย์�ศุ�สต่ร์และปัระส�นิค้ว�มร่วมม่อกับสม�ค้ม องค์้กรในิต่่�งปัระเทำศุเกี�ย์วกับ 
ด้ำ�นิวิจััย์และพัื่ฒนิ� 192 ชุีดำโค้รงก�รวิจััย์และโค้รงก�รวิจััย์เดีำ�ย์ว

    (3) ขับเค้ล่�อนิผิลง�นิวิจััย์ส่่ก�รใช้ีปัระโย์ชีนิ์ โดำย์ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีก�รผิลิต่พ่ื่ชีจั�กผิลง�นิวิจััย์ 
ทีำ�ถ่่กต้่องและเหม�ะสมให้แก่เกษต่รกร นิำ�ผิลง�นิวิจััย์ทีำ�ดีำทีำ�สุดำส่่กลุ่มเป้ั�หม�ย์นิำ�ไปัใช้ีปัระโย์ชีน์ิเพ่ื่�อพัื่ฒนิ�ก�รเกษต่ร  
และนิำ�ปััญห�ก�รผิลิต่พ่ื่ชีของเกษต่รกรในิแต่่ละพ่ื่�นิทีำ�ส่่ก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ� 8 โค้รงก�ร

    (4) ส่งเสริมง�นิวิจััย์เพ่ื่�อพัื่ฒนิ�ง�นิส่งเสริมก�รเกษต่ร ด้ำวย์ก�รปัระส�นิค้ว�มร่วมม่อกับ 
หน่ิวย์ง�นิวิชี�ก�ร ขย์�ย์ผิลง�นิวิจััย์ภ�ย์นิอกส่่เกษต่รกร 1,200 ร�ย์ และส่งเสริมภ่มิปััญญ�ท้ำองถิ่�นิ นิวัต่กรรม 
และเทำค้โนิโลย์ีใหม่ ย์กระดัำบศัุกย์ภ�พื่ศุ่นิย์์เรีย์นิร้่ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร

    (5) พัื่ฒนิ�พ่ื่�นิทีำ�เพ่ื่�อรองรับก�รวิจััย์และถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์และนิวัต่กรรมก�รผิลิต่กัญชี�  
ด้ำวย์ก�รก่อสร้�งอ�ค้�รวิจััย์กัญชี�และจััดำเต่รีย์มสถ่�นิทีำ�ก�รเก็บรักษ� ก�รค้วบคุ้มก�รใช้ีและก�รปัล่กกัญชี� สำ�หรับ 
ใช้ีในิก�รวิจััย์และปัล่กกัญชี�ให้เปั็นิไปัต่�มม�ต่รฐ�นิในิจัังหวัดำเชีีย์งร�ย์ พื่ร้อมทัำ�งพื่ัฒนิ�พื่ันิธ์ุุ์เฮมพื่์ทีำ�มีเปัอร์เซ็่นิต์่เส้นิใย์ 
ส่งกว่� 20% จัำ�นิวนิ 3 พัื่นิธ์ุุ์ (ปัล่กทำดำสอบก�รให้ผิลผิลิต่ของเฮมพ์ื่ในิ 2 พ่ื่�นิทีำ� ค่้อ ค่้อ สถ่�นีิเกษต่รหลวงปั�งดำะ  
จั.เชีีย์งใหม่ และโค้รงก�รพื่ัฒนิ�พ่ื่�นิทีำ�ส่งแบบโค้รงก�รหลวงพื่บพื่ระ จั.ต่�ก ปัระกอบดำ้วย์เฮมพื่์ 4 ส�ย์พื่ันิธ์ุุ์ ค่้อ ส�ย์พื่ันิธ์ุุ์  
F-RPF1, F-RPF2, F-RPF3 และ F-RPF4 ซึ่�งมีเปัอร์เซ็่นิต์่เส้นิใย์เท่ำ�กับ 21.75%, 22.82%, 18.97 และ 26.13%)  
และผิลิต่ชุีดำต้่นิแบบเค้ร่�องแต่่งก�ย์ทำห�ร ทัำ�งนีิ� จั�กก�รทำดำสอบคุ้ณสมบัติ่ของชุีดำพื่ร�งทำห�รบกต่�มม�ต่รฐ�นิของ 
กรมพื่ล�ธิุ์ก�รทำห�รบก พื่บว่�ชุีดำพื่ร�งพิื่มพ์ื่ย์้อมล�ย์พื่ร�งดิำจิัต่อลทำห�รบก ผ่ิ�นิม�ต่รฐ�นิของกรมพื่ล�ธิุ์ก�ร 
ทำห�รบกและมีคุ้ณสมบัติ่พิื่เศุษ ได้ำแก่ ก�รต้่�นิทำ�นิเช่ี�อแบค้ทีำเรีย์ Staphylococcus aureus ก�รป้ัองกันิรังสี UV–A 
99.95% ก�รป้ัองกันิรังสี UV–B 99.95%

   6.15) อัำานวยการแลัะบร่ห้ารจัดการ

    (1) ก�รพัื่ฒนิ�เกษต่รกรให้มีค้ว�มเข้มแข็ง โดำย์พัื่ฒนิ�เสริมสร้�งทัำกษะอ�ส�สมัค้รเกษต่ร  
22,628 ร�ย์ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่ทำ�งเกษต่รแก่เกษต่รกร 15,800 ร�ย์ พัื่ฒนิ�เค้ร่อข่�ย์ง�นิส่งเสริมก�รเกษต่ร  
7,000 ร�ย์ เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รบริห�รจััดำก�รด้ำ�นิก�รเกษต่รและสหกรณ์ ด้ำวย์ก�รพัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่องค์้กรและบุค้ล�กร 
5,337 ร�ย์

    (2) ก�รออกกฎหม�ย์ใหม่และก�รปัรับปัรุงแก้ไข

     (2.1) กฎหม�ย์ทีำ�มีผิลใช้ีบังค้ับใช้ีแล้ว จัำ�นิวนิ 1 ฉบับ ไดำ้แก่ พื่ระร�ชีบัญญัติ่กองทุำนิฟ้�นิฟ่ 
และพัื่ฒนิ�เกษต่รกร (ฉบับทีำ� 3) พื่.ศุ. 2563 เพ่ื่�อแก้ไขก�รชีำ�ระหนีิ�บุค้ค้ลค้ำ��ปัระกันิ ว�ระก�รดำำ�รงต่ำ�แหน่ิง  
ผ้่ิแทำนิเกษต่รกร และกำ�หนิดำทีำ�ตั่�งสำ�นัิกง�นิ พื่ระร�ชีบัญญัติ่กองทุำนิฟ้�นิฟ่และพัื่ฒนิ�เกษต่รกร (ฉบับทีำ� 3) พื่.ศุ. 2563 
ปัระก�ศุในิร�ชีกิจัจั�นุิเบกษ�แล้ว และมีผิลใช้ีบังคั้บเป็ันิกฎหม�ย์ตั่�งแต่่วันิทีำ� 24 กันิย์�ย์นิ 2563 

     (2.2) เสนิอออกกฎหม�ย์ใหม่ 5 ฉบับ

      (2.2.1) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ส่งเสริมและอนุิรักษ์พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์พ่ื่�นิเม่อง พื่.ศุ... เพ่ื่�อ 
กำ�หนิดำม�ต่รก�รส่งเสริมและอนุิรักษ์พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์พ่ื่�นิเม่อง

      (2.2.2) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ปั�ล์มนิำ��มันิและนิำ��มันิปั�ล์ม พื่.ศุ. .... เพ่ื่�อกำ�หนิดำ 
ให้มีม�ต่รก�รกำ�กับด่ำแลปั�ล์มนิำ��มันิและอุต่ส�หกรรมนิำ��มันิปั�ล์มตั่�งแต่่ต้่นินิำ�� กล�งนิำ�� และปัล�ย์นิำ��

      (2.2.3) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ช้ี�ง พื่.ศุ. .... เพ่ื่�อกำ�หนิดำม�ต่รก�รคุ้้มค้รองช้ี�งไทำย์ 
และก�รขึ�นิทำะเบีย์นิช้ี�งเพ่ื่�อป้ัองกันิก�รนิำ�ช้ี�งป่ั�ม�สวมสิทำธิุ์เป็ันิช้ี�งบ้�นิ

      (2.2.4) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�เกษต่รกรรมยั์�งย์่นิ พื่.ศุ. .... เพ่ื่�อสร้�ง
ค้ว�มสมดุำลของระบบนิิเวศุและสภ�พื่แวดำล้อม สร้�งค้ว�มมั�นิค้งและค้ว�มปัลอดำภัย์ทำ�งอ�ห�รให้กับเกษต่รกรและสังค้ม
ไทำย์ และให้มีกลไกทีำ�เอ่�อต่่อก�รพื่ฒันิ�และสง่เสรมิระบบเกษต่รกรรมยั์�งย์น่ิไปัส่ก่�รปัฏิิบัติ่ทีำ�สอดำค้ลอ้งกับสภ�พื่เศุรษฐกจิั
สังค้ม วัฒนิธุ์รรมและระบบนิิเวศุของแต่่ละชุีมชีนิ
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      (2.2.5) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่วิชี�ชีีพื่สัต่วบ�ล พื่.ศุ. .... เพ่ื่�อกำ�หนิดำม�ต่รฐ�นิวิชี�ชีีพื่
สัต่วบ�ลให้มีม�ต่รฐ�นิเดีำย์วกันิ

     (2.3) เสนิอแก้ไขปัรับปัรุงกฎหม�ย์เดิำม 11 ฉบับ

      (2.3.1) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ก�รปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อเกษต่รกรรม (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. ....เพ่ื่�อ
ปัรับปัรุงก�รดำำ�เนิินิก�รให้มีปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ และให้เกษต่รกรมีสิทำธิุ์ได้ำรับทีำ�ดิำนิทำำ�กินิอย์่�งถ่่กต้่องและเป็ันิธุ์รรม

      (2.3.2) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ก�รชีลปัระทำ�นิหลวง พื่.ศุ. .... เพ่ื่�อปัรับปัรุงก�รบริห�ร
จััดำก�รให้เหม�ะสมกับสถ่�นิก�รณ์ สภ�พื่เศุรษฐกิจัและสังค้มในิปััจัจุับันิ และให้ท้ำองถิ่�นิและปัระชี�ชีนิเข้�ม�มีส่วนิร่วม 
ในิก�รบริห�รจััดำก�รนิำ��ชีลปัระทำ�นิ

      (2.3.3) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่กักพ่ื่ชี (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. .... แก้ไขนิิย์�มค้ำ�ว่� “ใบรับรอง
สุขอนิ�มัย์พ่ื่ชี” “ใบรับรองสุขอนิ�มัย์พ่ื่ชีสำ�หรับก�รส่งต่่อ” และ “ใบรับรองสุขอนิ�มัย์”โดำย์แก้ไขเพิื่�มเต่ิมเพ่ื่�อให้ 
ค้รอบค้ลุมถึ่งหนัิงส่อสำ�คั้ญทีำ�อย์่่ในิร่ปัอิเล็กทำรอนิิกส์ ต่ร�ปัระทัำบ เค้ร่�องหม�ย์ หร่ออ่�นิๆ เพ่ื่�อแก้ปััญห�ในิก�รปัฏิิบัติ่ง�นิ
ในิด้ำ�นิกักพ่ื่ชีให้สอดำค้ล้องกับแนิวทำ�งของข้อต่กลงทีำ�ปัระเทำศุไทำย์เป็ันิภ�คี้สม�ชิีก

      (2.3.4) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ค้วบคุ้มย์�ง (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. ปัรับปัรุงองค์้ปัระกอบค้ณะ
กรรมก�รค้วบค้มุย์�ง รวมถ่งึปัรบัปัรงุต่ำ�แหนิง่กรรมก�รใหเ้หม�ะสมกบัโค้รงสร�้งของหนิว่ย์ง�นิ และแกไ้ขหลักเกณฑ์์ก�ร
แต่่งตั่�งกรรมก�รผ้่ิทำรงคุ้ณวุฒิ ก�รปัฏิิบัติ่หน้ิ�ทีำ� และก�รพ้ื่นิจั�กต่ำ�แหน่ิงของกรรมก�รให้เหม�ะสมยิ์�งขึ�นิ

      (2.3.5) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ปุั�ย์ (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. ....แก้ไขเพิื่�มเต่ิมเร่�องก�รค้วบคุ้ม 
ส�รปัรับปัรุงดิำนิ ระบุวันิผิลิต่และวันิสิ�นิอ�ย์ุ รุ่นิ/วัต่ถุ่อันิเป็ันิส่วนิปัระกอบของปุั�ย์เค้มี เง่�อนิไขแก้ไขเร่�องก�รต่่อใบอนุิญ�ต่

      (2.3.6) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่พัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชี (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. ....แก้ไขเพิื่�มเติ่มเพ่ื่�อให้ 
ค้รอบค้ลุมถ่ึง ก�รค้วบคุ้มพื่ันิธ์ุุ์เห็ดำ และส�หร่�ย์ด้ำวย์ และปัรับปัรุงบทำบัญญัติ่ให้สอดำค้ล้องต่�มอนิุสัญญ�ว่�ด้ำวย์ 
ก�รค้้�ระหว่�งปัระเทำศุซึ่�งชีนิิดำสัต่ว์ป่ั�และพ่ื่ชีป่ั�ทีำ�ใกล้จัะส่ญพัื่นิธ์ุุ์ รวมทัำ�งแก้ไขเพิื่�มเต่ิมองค้์ปัระกอบของค้ณะกรรมก�ร 
และกำ�หนิดำให้พื่นัิกง�นิเจ้ั�หน้ิ�ทีำ�มีอำ�นิ�จัรับค่้นิพ่ื่ชีอนุิรักษ์ทีำ�ส่งออกโดำย์ไม่ถ่่กต้่อง

      (2.3.7) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่คุ้้มค้รองพัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชี (ฉบับทีำ� ..) พื่.ศุ. ....ปัรับปัรุง 
กฎหม�ย์ใหม่ โดำย์ก�รกำ�หนิดำหลักเกณฑ์์ วิธีุ์ก�รคุ้้มค้รองพื่ันิธ์ุุ์พ่ื่ชีใหม่ ก�รปัรับปัรุงว่�ด้ำวย์ระย์ะเวล�ก�รคุ้้มค้รอง  
กำ�หนิดำม�ต่รฐ�นิก�รคุ้้มค้รองชัี�วค้ร�ว ปัรับปัรุงแก้ไขขอบเขต่และสิทำธิุ์นัิกปัรับปัรุงพัื่นิธ์ุุ์ ก�รใช้ีปัระโย์ชีน์ิพัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีพ่ื่�นิเม่อง
ทัำ�วไปัและพัื่นิธ์ุุ์ป่ั� ก�รขึ�นิทำะเบีย์นิชุีมชีนิ ปัรับปัรุงค้ณะกรรมก�รเพ่ื่�อค้ว�มเหม�ะสม

      (2.3.8) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่จััดำระเบีย์บกิจัก�รแพื่ปัล� (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. .... ปัรับปัรุง
บทำบัญญัติ่ต่่�งๆ ทีำ�ใช้ีบังค้ับม�เปั็นิเวล�นิ�นิให้มีค้ว�มทัำนิสมัย์ สอดำค้ล้องกับก�รปัระกอบกิจัก�รค้้�ข�ย์ กิจัก�รปัระมง  
ก�รลงทุำนิ รวมถึ่งก�รค้้�ระหว่�งปัระเทำศุ

      (2.3.9) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่โค้นิมและผิลิต่ภัณฑ์์นิม (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. แก้ไขกำ�หนิดำ 
ให้กรมปัศุุสัต่ว์เป็ันิฝ่้�ย์เลข�นุิก�รค้ณะกรรมก�รโค้นิมฯ แทำนิ อ.ส.ค้. และปัรับปัรุงกลไกก�รบริห�รจััดำก�รให้มีปัระสิทำธิุ์ภ�พื่
ม�กย์ิ�งขึ�นิ

      (2.3.10) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่พัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิ (ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. .... แก้ไขเพิื่�มเติ่มบทำนิิย์�ม 
องค์้ปัระกอบและอำ�นิ�จัหน้ิ�ทีำ�ค้ณะกรรมก�รพัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิ เพิื่�มอำ�นิ�จัหน้ิ�ทีำ�ของกรมพัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิให้ค้รอบค้ลุมถึ่ง 
ก�รทำำ�สำ�มะโนิทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อก�รเกษต่ร ก�รพัื่ฒนิ�และเก็บรักษ�นิำ��ในิดิำนิและนิำ��ผิิวดิำนิเพ่ื่�อก�รเกษต่ร ก�รให้บริก�ร ส�ธิุ์ต่ 
ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์ด้ำ�นิก�รพัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิ

      (2.3.11) ร่�งพื่ระร�ชีบัญญัติ่ป้ัองกันิก�รทำ�รุณกรรมและก�รจััดำสวัสดิำภ�พื่สัต่ว์  
(ฉบับทีำ�..) พื่.ศุ. ....ค้วบค้มุทำ�งทำะเบยี์นิ เพิื่�มค้ว�มรบัผิิดำชีอบของเจ้ั�ของสัต่ว์ รวมทัำ�งบทำบ�ทำหนิ�้ทีำ�และอำ�นิ�จัของร�ชีก�ร
ส่วนิท้ำองถิ่�นิในิก�รดำำ�เนิินิก�รออกข้อบัญญัติ่ท้ำองถิ่�นิในิก�รขึ�นิทำะเบีย์นิสัต่ว์เลี�ย์ง
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    (3) พัื่ฒนิ�ค้ว�มร่วมม่อและขย์�ย์ก�รดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิก�รเกษต่รต่่�งปัระเทำศุ

     (3.1) แถ่ลงนิโย์บ�ย์ด้ำ�นิเกษต่รต่่�งปัระเทำศุแก่ค้ณะท่ำต่�นุิท่ำต่ปัระจัำ�
ปัระเทำศุไทำย์ เม่�อวันิทีำ� 30 กันิย์�ย์นิ 2563 ณ ห้องแกรนิด์ำบอลร่ม โรงแรมแกรนิดำ์ไฮแอทำ เอร�วัณ 
กรุงเทำพื่ฯ โดำย์มีเอกอัค้รร�ชีท่ำต่ 25 ปัระเทำศุ อุปัท่ำต่ 11 ปัระเทำศุ ผ้่ิแทำนิ จัำ�นิวนิ 27 ปัระเทำศุ และ 
ผ้่ิแทำนิจั�กองค์้ก�รระหว่�งปัระเทำศุ จัำ�นิวนิ 5 องค์้กร รวม 107 ค้นิ เพ่ื่�อสร้�งค้ว�มเช่ี�อมั�นิแก่ 
ต่่�งปัระเทำศุ ทีำ�จัะนิำ�พื่�ภ�ค้เกษต่รไทำย์ส่่ค้ว�มมั�นิค้ง มั�งคั้�ง และย์ั�งย์่นิ โดำย์ต่่อย์อดำและปัรับเปัลี�ย์นิ 
จั�กฐ�นิเดำิมทีำ�มีอย์่่แล้ว เพ่ื่�อแก้ไขปััญห�เฉพื่�ะหนิ้�ของพีื่�น้ิองเกษต่รกรในิทำุกมิติ่ และว�งร�กฐ�นิ
โค้รงสร้�งให้เกิดำผิลทัำ�งในิระย์ะสั�นิและระย์ะย์�ว ต่ลอดำจันิขับเค้ล่�อนิยุ์ทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ร่วมกับภ�ค้รัฐ  
ภ�ค้ธุุ์รกิจั และภ�ค้ปัระชี�สังค้ม โดำย์มีนิโย์บ�ย์ด้ำ�นิก�รเกษต่รและอ�ห�รทีำ�สนัิบสนุินิและมุ่งเป้ั� 
ให้ปัระเทำศุไทำย์เป็ันิค้รัวของโลก ภ�ย์ใต้่กรอบก�รทำำ�ง�นิในิก�รขับเค้ล่�อนิร่วมกันิ 3 ด้ำ�นิ หร่อทีำ�เรีย์กว่�  
“3 S” ค่้อ ค้ว�มปัลอดำภัย์ของอ�ห�ร (Safety) ค้ว�มมั�นิค้งของภ�ค้ก�รเกษต่รและอ�ห�ร  
(Security) และค้ว�มย์ั�งย์่นิของภ�ค้ก�รเกษต่ร (Sustainability) นิอกจั�กนีิ� กระทำรวงเกษต่รและ 
สหกรณ์ย์ังพื่ร้อมทีำ�จัะร่วมม่อกับทำุกปัระเทำศุและองค้์ก�รระหว่�งปัระเทำศุ ในิทำุกกรอบค้ว�มร่วมม่อ 
ทีำ�เกี�ย์วข้อง เพ่ื่�อผิลปัระโย์ชีน์ิร่วมกันิในิก�รสร้�งค้ว�มเข้มแข็งให้กับเกษต่รกรและสถ่�บันิเกษต่รกร
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     (3.2) ดำำ� เ นิิ นิ ก � ร เจั ร จั � พื่ั ฒ นิ � 
ค้ว�มร่วมม่อและขย์�ย์ก�รดำำ�เนิินิง�นิด้ำ�นิก�รเกษต่รและ/หร่อ 
ก�รเข้�ร่วมปัระชุีมระหว่�งปัระเทำศุ 20 ค้รั�ง แบ่งเป็ันิ 1) ปัระชุีม
กรอบค้ว�มร่วมม่อด้ำ�นิทำวิภ�คี้ 10 ค้รั�ง 2) ปัระชุีมกรอบค้ว�ม 
ร่วมม่อด้ำ�นิพื่หุภ�คี้ 6 ค้รั�ง 3) ปัระชุีมค้ว�มร่วมม่อด้ำ�นิองค์้กร
ระหว่�งปัระเทำศุ 4 ค้รั�ง โดำย์มีผิลก�รดำำ�เนิินิง�นิทีำ�สำ�คั้ญ อ�ทิำ

      (3.2.1) เข้� ร่วมง�นิ AG-
RITECHNICA 2019 ซึ่�งเป็ันิง�นิแสดำงสินิค้้�เทำค้โนิโลย์ีจัักรกล
ก�รเกษต่รและนิวัต่กรรมทีำ�ใหญ่ทีำ�สุดำของโลก จััดำโดำย์สม�ค้มก�รเกษต่รเย์อรมนีิ (German Agricultural Society: DLG) 
ร่วมกับกระทำรวงอ�ห�รและเกษต่ร สหพื่ันิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐเย์อรมนิี พื่ร้อมเข้�ร่วมปัระชีุมห�ร่อค้ว�มร่วมม่อด้ำ�นิก�รเกษต่ร 
กับกระทำรวงอ�ห�รและเกษต่รสหพัื่นิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐเย์อรมนีิ ระหว่�งวันิทีำ� 9 - 15 พื่ฤศุจิัก�ย์นิ 2562 ณ เม่องฮันิโนิเวอร์ 
และกรุงเบอร์ลินิ สหพัื่นิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐเย์อรมนีิ

      (3.2.2) เข้�ร่วมปัระชุีม GFFA 2020 และก�รปัระชุีมระดัำบรัฐมนิต่รีเกษต่ร  
ค้รั�งทีำ� 12 ระหว่�งวันิทีำ� 16 – 18 มกร�ค้ม 2563 ณ กรุงเบอร์ลินิ สหพัื่นิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐเย์อรมนิี โดำย์ 1) ร่วมปัระชีุม  
Global Forum for Food and Agriculture ค้รั�งทีำ� 12 (GFFA 2020) ซึ่�งเป็ันิก�รสร้�งค้ว�มต่ระหนัิกร้่ถึ่งบทำบ�ทำ 
ทีำ�สำ�คั้ญของก�รค้้� และระบบก�รค้้�ทีำ�บ่รณ�ก�ร เพ่ื่�อให้เกิดำค้ว�มมั�นิค้งทำ�งอ�ห�รทัำ�วโลก 2) ร่วมปัระชุีมระดัำบ 
รัฐมนิต่รีเกษต่ร ค้รั�งทีำ� 12 (12th Berlin Agriculture Ministers’ Conferrence) โดำย์รัฐมนิต่รีเกษต่รจั�ก 71 ปัระเทำศุ 
ได้ำร่วมกันิกำ�หนิดำนิโย์บ�ย์ก�รค้้�สินิค้้�เกษต่รและอ�ห�รช่ีวย์สนัิบสนุินิให้บรรลุเป้ั�หม�ย์ก�รพัื่ฒนิ�ทีำ�ยั์�งย์่นิ  
(Sustainable Development Goals: SDGs 3) ร่วมออกค่้ห�และเข้�ร่วมง�นิ International Green Week  
สนัิบสนิุนิก�รเสริมสร้�งขีดำค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รแข่งขันิของสินิค้้�เกษต่รไทำย์ 4) ร่วมปัระชีุมห�ร่อกรอบค้ว�มร่วมม่อ 
ด้ำ�นิก�รเกษต่ร ระหว่�งกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์กับกระทำรวงอ�ห�รและเกษต่รแห่งสหพัื่นิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐเย์อรมนีิ  
5) ห�ร่อทำวิภ�คี้กับรัฐมนิต่รีเกษต่รทัำ�ง 5 ปัระเทำศุ ไดำ้แก่ สหพัื่นิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐเย์อรมนีิ สหพัื่นิธ์ุ์ส�ธุ์�รณรัฐบร�ซ่ิล  
ร�ชีอ�ณ�จัักรเบลเย์ีย์ม ส�ธุ์�รณรัฐอ�ร์เจันิติ่นิ� และย่์เค้รนิ เพ่ื่�อผิลักดัำนิปัระเด็ำนิด้ำ�นิเกษต่รทีำ�สำ�คั้ญ

      (3.2.3) เข้�ร่วมก�รปัระชุีมค้ณะทำำ�ง�นิทำ�งวิชี�ก�รร่วมไทำย์-ม�เลเซี่ย์ ในิก�ร 
ปัรับปัรุงปั�กแม่นิำ��โก-ลก (Joint Technical Working Group on the Golok River Mouth Improvement  
Project: JTWG) ค้รั�งทีำ� 37 วันิทีำ� 3 - 5 มีนิ�ค้ม 2563 ณ จัังหวัดำเชีีย์งใหม่
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     (3.3) ค้ว�มร่วมม่อกับองค์้ก�รอ�ห�รและเกษต่รแห่งสหปัระชี�ชี�ติ่  
(FAO) กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ได้ำดำำ�เนิินิค้ว�มร่วมม่อกับองค์้ก�รอ�ห�รและเกษต่ร 
แห่งสหปัระชี�ชี�ต่ิ ภ�ย์ใต้่กรอบค้ว�มร่วมม่อ (The Kingdom of Thailand - FAO Country  
Programming Framework ) โดำย์

      l ปีั พื่.ศุ. 2561 - 2562 มีโค้รงก�รทีำ�ได้ำรับอนุิมัติ่งบปัระม�ณ
สนัิบสนิุนิจั�ก FAO จัำ�นิวนิ 3 โค้รงก�ร คิ้ดำเป็ันิวงเงินิ 274,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ (ปัระม�ณ  
8,220,000 บ�ทำ) ได้ำแก่

         โค้รงก�ร Reduction on loss and waste during  
postharvest and processing chain โดำย์กรมวิชี�ก�รเกษต่ร งบปัระม�ณทีำ�ได้ำรับสนัิบสนุินิจั�ก  
FAO จัำ�นิวนิ 64,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Formulation of the Action Plan and  
Asian Soil Information System (ASIS) for the Center of Excellence for Soil Research  
in Asia (CESRA) ดำำ�เนิินิก�รร่วมกับโค้รงก�ร Harmonizing the performance of soil testing 
laboratory by using certified soil reference materials as a tool โดำย์กรมพัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิ  
งบปัระม�ณทีำ�ได้ำรับสนัิบสนุินิจั�ก FAO จัำ�นิวนิ 150,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Managing saline water intrusion impact  
on nutrient uptake and growth of orchids โดำย์กรมวิชี�ก�รเกษต่ร งบปัระม�ณทีำ�ได้ำรับสนัิบสนุินิ 
จั�ก FAO จัำ�นิวนิ 60,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

      l	ปีั พื่.ศุ. 2563 - 2564 อย์่่ระหว่�งย์่�นิข้อเสนิอโค้รงก�ร รวม  
8 โค้รงก�ร ได้ำแก่

        โค้รงก�ร Preparation of Post COVID-19 Policy  
Recommendation for Agriculture and Food Systems in Thailand 110,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Mainstreaming Biodiversity on Agriculture 
to Mitigate COVID-19 Impacts and Promote GIAHS 50,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Digital Technology for Sustainable  
Agriculture Promotion in Young Smart Farmer (COVID-19 Response) 50,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Preparation of National Baseline for  
Food Loss Index 50,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Regulatory Frameworks Analysis and  
Antimicrobial Use in Aquaculture 65,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Development of Tropical Holstein  
Sires using Genomic Technologies 50,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Capacity-Building for Promoting and  
Protecting Geographical Indicated Agro-Products 50,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ

        โค้รงก�ร Strengthening an Emerging of African  
Horse Sickness Emergency Preparedness and Response in Thailand 50,000 ดำอลล�ร์สหรัฐ
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    (4) ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ�

     ขับเค้ล่�อนิก�รดำำ�เนิินิก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ� 
ต่�มพื่ระร�ชีบัญญัติ่ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ� พื่.ศุ. 2560 อย่์�งต่่อเน่ิ�อง โดำย์ 
ในิปีังบปัระม�ณ พื่.ศุ. 2563 มีผิลก�รดำำ�เนิินิก�ร ดัำงนีิ�

     (4.1) ก�รออกกฎหม�ย์ลำ�ดัำบรอง (ปัระก�ศุ/ระเบีย์บ) 6 ฉบับ (10 ม�ต่ร�)

     (4.2) ก�รรับแจ้ังปัระกอบธุ์ุรกิจัฯ เริ�มดำำ�เนิินิก�รตั่�งแต่่วันิทีำ�  27  
พื่ฤศุจิัก�ย์นิ 2560 จันิถ่ึงปััจัจุับันิ และขึ�นิทำะเบีย์นิผ้่ิปัระกอบธุ์ุรกิจัแล้ว 255 ร�ย์ แบ่งเปั็นิ ด้ำ�นิพ่ื่ชี  
190 ร�ย์ ด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์ 54 ร�ย์ ด้ำ�นิก�รเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ�� 9 ร�ย์ ด้ำ�นิพ่ื่ชีและดำ้�นิปัศุุสัต่ว์ 2 ร�ย์  
รวมทัำ�งได้ำปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์สร้�งก�รรับร้่ให้ผ้่ิทีำ�อ�จัเข้�ข่�ย์เป็ันิผ้่ิปัระกอบธุุ์รกิจัในิระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ�
รับทำร�บแนิวทำ�งปัฏิิบัติ่และดำำ�เนิินิก�รแจ้ังก�รปัระกอบธุุ์รกิจัอย่์�งต่่อเน่ิ�อง

     (4.3) ก�รกำ�กับด่ำแลสัญญ� โดำย์ก�รจััดำเก็บเอกส�รสำ�หรับชีี�ชีวนิและ 
ร่�งสัญญ�ฯ จั�กผ้่ิปัระกอบธุุ์รกิจั จัำ�นิวนิ 69 ร�ย์ เพ่ื่�อเป็ันิหลักฐ�นิในิก�รต่รวจัสอบและติ่ดำต่�ม 
ก�รทำำ�สัญญ�ในิระบบเกษต่รพื่ันิธุ์สัญญ� โดำย์มีสำ�เนิ�เอกส�รสำ�หรับก�รชีี�ชีวนิ 133 ฉบับ แบ่งเปั็นิ 
ด้ำ�นิก�รเพื่�ะปัล่ก 91 ฉบับ ด้ำ�นิปัศุุสัต่ว์ 39 ฉบับ และด้ำ�นิเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ�� 3 ฉบับ

     (4.4) ดำำ�เนิินิก�รเจัรจั�ห�ข้อยุ์ติ่เกี�ย์วกับปัระเด็ำนิข้อพิื่พื่�ทำในิเบ่�องต้่นิ
ระหว่�งค่่้สัญญ� จัำ�นิวนิ 5 เร่�อง

     (4.5) ดำำ�เนิินิก�รจััดำปัระชุีมให้ค้ว�มร้่กับเจ้ั�หน้ิ�ทีำ�หน่ิวย์ง�นิภ�ย์ในิ
กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ทีำ�เกี�ย์วข้อง เพ่ื่�อให้ส�ม�รถ่ถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่ ค้ว�มเข้�ใจั และส�ม�รถ่ 
ให้ค้ำ�แนิะนิำ�ก�รทำำ�สัญญ�ให้แก่เกษต่รกรในิพ่ื่�นิทีำ�เป็ันิกลุ่มเป้ั�หม�ย์ของหน่ิวย์ง�นิ รวมทัำ�งลงพ่ื่�นิทีำ� 
เพ่ื่�อสร้�งก�รรับร้่เกี�ย์วกับพื่ระร�ชีบัญญัติ่ส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ� พื่.ศุ. 2560  
จัำ�นิวนิ 5 ค้รั�ง

     (4.6) จััดำทำำ�ระบบส�รสนิเทำศุเพ่ื่�อสนัิบสนุินิระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ�  
4 ระบบ ได้ำแก่ 1) ระบบแจ้ังก�รปัระกอบธุ์ุรกิจัและเลิกปัระกอบธุุ์รกิจั 2) ระบบฐ�นิข้อม่ลจััดำเก็บ 
สำ�เนิ�เอกส�รสำ�หรับก�รชีี�ชีวนิและร่�งสัญญ� 3) ระบบฐ�นิข้อม่ลไกล่เกลี�ย์ข้อพิื่พื่�ทำ และ 4) ระบบ
ฐ�นิข้อม่ลก�รเปัรีย์บเทีำย์บปัรับ

     (4.7) จััดำทำำ�ร่�งแผินิก�รพื่ัฒนิ�ระบบเกษต่รพื่ันิธุ์สัญญ� เพ่ื่�อใช้ีเปั็นิ
แนิวทำ�งในิก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ระบบเกษต่รพัื่นิธุ์สัญญ�ร่วมกับหน่ิวย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้องต่่อไปั

Annual Report 2020
Ministry of Agriculture and Cooperatives64



	 2.2	 ประเด็็น	:	การท่่องเท่่�ยว

  ภ�ค้เกษต่รมี ส่วนิในิก�รสนัิบสนุินิ เ พ่ื่� อ ใ ห้แผินิแม่บทำภ�ย์ใ ต้่ 
ย์ุทำธุ์ศุ�สต่ร์ชี�ติ่ ปัระเด็ำนิก�รท่ำองเทีำ�ย์ว ให้บรรลุเป้ั�หม�ย์และตั่วชีี�วัดำ ต่�มแผินิ 
แม่บทำย่์อย์ ก�รท่ำองเทีำ�ย์วเชิีงสร้�งสรรค์้และวัฒนิธุ์รรม โดยพัื้ฒนาแห้ล่ังท่อังเที�ยว 
ว่ถีิ่เกษตร ปัระเมินิค้ว�มพื่ร้อมและเช่ี�อมโย์งเส้นิทำ�ง (Route trip) และพื่ัฒนิ� 
ระบบข้อม่ลแหล่งท่ำองเทีำ�ย์ววิถี่เกษต่ร 77 แห่ง

	 2.3	 ประเด็็น	:	โครงสร้างพ้ื้�นฐานระบบโลจิิสติกส์และดิ็จิิทั่ล

  พัื่ฒนิ�ระบบก�รให้บริก�รเช่ี�อมโย์งทำ�งอิเล็กทำรอนิิกส์ (National  
Single Window : NSW) เพ่ื่�ออำ�นิวย์ค้ว�มสะดำวกในิก�รส่งออกและนิำ�เข้� 
สินิค้้�เกษต่ร อ�ทิำ โค้รงก�รออกแบบและพัื่ฒนิ�ระบบใบรับรองอิเล็กทำรอนิิกส์ 
สุขอนิ�มัย์และสุขอนิ�มัย์พ่ื่ชีผ่ิ�นิระบบ NSW และโค้รงก�รพัื่ฒนิ�และเช่ี�อมโย์ง 
แลกเปัลี�ย์นิข้อม่ลในิกระบวนิก�รนิำ�เข้�ส่งออกผิ่�นิระบบ NSW โดำย์กรมวิชี�ก�รเกษต่ร 
ได้ำทำดำสอบก�รแลกเปัลี�ย์นิข้อม่ลกับกรมศุุลก�กรเรีย์บร้อย์แล้ว ค้�ดำว่�จัะเริ�ม 
ดำำ�เนิินิก�รได้ำในิไต่รม�ส 2 ของปีั 2564

  นิอกจั�กนีิ�ยั์งได้ำจััดำทำำ�โค้รงก�รเพ่ื่�อพัื่ฒนิ�ระบบโลจิัสติ่กส์เกษต่รชุีมชีนิ 
ได้ำแก่ 1) โค้รงก�รต้่นิแบบทำดำสอบก�รปัระยุ์กต์่ใช้ีระบบก�รบริห�รจััดำก�รโลจิัสติ่กส์
สินิค้้�เกษต่รในิฟ�ร์ม Smart Farmers และ Young Smart Farmer รวมทัำ�ง 
สถ่�บันิเกษต่รกร จัำ�นิวนิ 4 เร่�อง ได้ำแก่ 1.1) โค้รงก�รศึุกษ�ปัล�กะพื่งข�ว  
1.2) โค้รงก�รศึุกษ�โลจิัสติ่กส์แพื่ะจั�กกลุ่มแปัลงใหญ่แพื่ะเม่องสิงห์ 1.3) โค้รงก�ร
ศึุกษ�โลจิัสติ่กส์ผัิกอินิทำรีย์์ และ 1.4) โค้รงก�รศึุกษ�โลจิัสติ่กส์เง�ะจั�กสหกรณ์
ก�รเกษต่รนิ�ส�ร 2) ก�รจััดำทำำ�ค่่้ม่อก�รปัฏิิบัติ่ทีำ�ดีำด้ำ�นิโลจิัสติ่กส์ สำ�หรับสินิค้้�เกษต่ร 
(Logistics Good Agriculture Practice) และหลักส่ต่รก�รจััดำก�รโลจิัสติ่กส์และ 
โซ่่อุปัทำ�นิสินิค้้�เกษต่ร (Logistics Coursework) 4 เร่�อง ได้ำแก่ 2.1) มะม่วงส่งออก  
2.2) กุ้งข�วแวนินิ�ไม 2.3) โค้เน่ิ�อ และ 2.4) ค่่้ม่อก�รปัฏิิบัติ่ทีำ�ดีำด้ำ�นิก�รบรรจุัหีบห่อ 
และก�รขนิส่งผิลไม้สดำ
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	 2.4	 ประเด็็นผู้้้ประกอบการและวิสาหกิจิขนาด็กลางและขนาด็ย่อมยุคใหม่

  เป็ันิก�รสร้�งและพัื่ฒนิ�ผ้่ิปัระกอบก�รไทำย์ให้เป็ันิ “ผ้่ิปัระกอบก�รย์ุค้ใหม่” ทีำ�ก้�วทัำนิ 
และใช้ีปัระโย์ชีน์ิจั�กเทำค้โนิโลย์ีและนิวัต่กรรมในิก�รขับเค้ล่�อนิธุุ์รกิจั โดำย์ก�ร ส่่งเส่ร่มก่จการว่ส่าห้ก่จ
ชุีมชีนแลัะส่นับส่นุนความรู้เกี�ยวกับกระบวนการผ่ล่ัตการพื้ัฒนาผ่ล่ัตภััณ์ฑ์์ ด้ำวย์เทำค้โนิโลยี์และ
นิวัต่กรรม 154 แห่ง ก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�วิส�หกิจัชุีมชีนิต้่นิแบบ เพ่ื่�อให้กิจัก�รวิส�หกิจัชุีมชีนิ 
มีค้ว�มเข้มแข็งและพึื่�งพื่�ต่นิเองได้ำ ส่อันแนะการจัดทำาบัญชีี แก่วิส�หกิจัชุีมชีนิ ก�รจััดำทำำ�งบก�รเงินิ 
ก�รใช้ีข้อม่ลทำ�งบัญชีีในิก�รบริห�รจััดำก�ร กำ�กับแนิะนิำ�ก�รจััดำทำำ�บัญชีี และติ่ดำต่�มผิลก�รจััดำทำำ�บัญชีี 
444 แห่ง

	 2.5	 ประเด็็นเขตเศรษฐกิจิพิื้เศษ

  ดำำ�เนิินิก�รเพิื่�มศัุกย์ภ�พื่ด่ำ�นิสินิค้้�เกษต่รชี�ย์แดำนิเพ่ื่�อรองรับก�รเข้�ส่่ปัระชี�ค้มอ�เซี่ย์นิ 
เน้ินิพัื้ฒนาด่านส่่นค้าเกษตรชีายแดนให้มีคุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิระดัำบส�กล มีศัุกย์ภ�พื่ในิก�รต่รวจัสอบ
สินิค้้�เกษต่รทีำ�จัะนิำ�เข้�ปัระเทำศุไทำย์และอำ�นิวย์ค้ว�มสะดำวกก�รเค้ล่�อนิย้์�ย์สินิค้้�เกษต่รทีำ�ผ่ิ�นิด่ำ�นิ
ชี�ย์แดำนิให้มีค้ว�มสะดำวกและรวดำเร็ว ด้ำวย์ก�รก่อสร้�ง/ปัรับปัรุงโค้รงสร้�งพ่ื่�นิฐ�นิของดำ่�นิต่รวจั 
สัต่ว์นิำ�� 1 แห่ง ค่้อ ด่ำ�นิต่รวจัสัต่ว์นิำ��จัังหวัดำปัระจัวบค้ีรีขันิธ์ุ์ รวมทัำ�งเฝ้้�ระวังก�รปั้องกันิลักลอบ 
ก�รนิำ�เข้�-ส่งออกสัต่ว์นิำ�� ซ่�กสัต่ว์นิำ��และผิลิต่ภัณฑ์์สัต่ว์นิำ�� 139 ค้รั�ง ต่รวจัสอบสัต่ว์นิำ�� ซ่�กสัต่ว์นิำ�� 
และผิลิต่ภัณฑ์์นิำ�เข้� - ส่งออก 659 ค้รั�ง และสุ่มตั่วอย่์�งสัต่ว์นิำ��นิำ�เข้� 608 ค้รั�ง พัื่ฒนิ�ด่ำ�นิต่รวจั 
ปัศุุสัต่ว์ 10 แห่ง ด่ำ�นิต่รวจัพ่ื่ชี 14 แห่ง และพัื่ฒนิ�ด่ำ�นิสินิค้้�เกษต่ร (จัันิทำบุรี) 1 แห่ง ภ�ย์ใต้่ 
โค้รงก�รพัื่ฒนิ�พ่ื่�นิทีำ�เขต่เศุรษฐกิจัชี�ย์แดำนิภ�ค้ต่ะวันิออกด้ำ�นิอุต่ส�หกรรม ก�รค้้� และก�รลงทุำนิ
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	 2.6	 ประเด็็นการวิจัิยและพัื้ฒนานวัตกรรม

  สนัิบสนุินิก�รวิจััย์พัื่ฒนิ�ภ�ค้เกษต่ร ปัระกอบด้ำวย์

	 	 1)	 ด้็านพ้ื้ช่	233	โครงการ	ข้�ว 17 โค้รงก�ร ได้ำแก่ ง�นิวิจััย์ (พ่ื่�นิฐ�นิ) 11 โค้รงก�ร 
และง�นิวิจััย์และพื่ัฒนิ� (ปัระย์ุกต์่) 6 โค้รงก�ร หม่อนิไหม 24 โค้รงก�ร พ่ื่ชีเศุรษฐกิจัและ 
พ่ื่ชีท้ำองถิ่�นิ 192 โค้รงก�ร

	 	 2)	 ด้็านประมง	 64	 โครงการ	 ได้ำแก่ ก�รวิจััย์และนิวัต่กรรมในิอุต่ส�หกรรมปัระมง  
24 โค้รงก�ร ก�รวิจััย์และนิวัต่กรรมสร้�งค้ว�มเข้มแข็งด้ำ�นิก�รปัระมง 8 โค้รงก�ร ก�รวิจััย์และ
พัื่ฒนิ�ก�รปัระมง 32 โค้รงก�ร

	 	 3)	 ด้็านปศุสัตว์	 19	 โครงการ	 ได้ำแก่ ง�นิวิจััย์ด้ำ�นิโค้เน่ิ�อ 2 โค้รงก�ร ง�นิวิจััย์ 
ด้ำ�นิโค้นิม 6 โค้รงก�ร ง�นิวิจััย์ด้ำ�นิกระบ่อ 1 โค้รงก�ร ง�นิวิจััย์ด้ำ�นิสุกร 3 โค้รงก�ร ง�นิวิจััย์ 
ด้ำ�นิพ่ื่ชีอ�ห�รสัต่ว์ 2 โค้รงก�ร ง�นิวิจััย์ด้ำ�นิวิทำย์�ศุ�สต่ร์และเทำค้โนิโลยี์ (สุขภ�พื่สัต่ว์) 3 โค้รงก�ร  
ง�นิวิจััย์ด้ำ�นิแพื่ะ 2 โค้รงก�ร

	 	 4)	 ด้็านพัื้ฒนาดิ็น	73	เร้�อง	ได้ำแก่ วิจััย์และนิวัต่กรรมเพ่ื่�อค้ว�มเป็ันิเลิศุทำ�งวิชี�ก�ร 
50 เร่�อง วิจััย์และนิวัต่กรรมเพ่ื่�อแก้ปััญห�หร่อพัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ก�รทำำ�ง�นิของหน่ิวย์ง�นิ 23 เร่�อง

	 	 5)	 ด้็านพัื้ฒนาเท่คโนโลย่ฝนหลวง	7	โครงการ	ได้ำแก่ 1) ก�รศึุกษ�สภ�พื่อ�ก�ศุ
ใต้่ฐ�นิเมฆทีำ�มีผิลกระทำบต่่อเมฆค้ิวม่ลัส 2) ก�รพื่ย์�กรณ์สภ�วะอ�ก�ศุชัี�นิบนิโดำย์ใช้ีปััญญ�ปัระดำิษฐ์  
3) ก�รปัระเมินิพ่ื่�นิทีำ�และปัริม�ณนิำ��ฝ้นิจั�กก�รปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวง 4) ก�รศึุกษ�กระบวนิก�ร 
เมฆฟิสิกส์ในิขั�นิต่อนิก่อเมฆ 5) ก�รศึุกษ�ก�รปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวงเพ่ื่�อแก้ไขปััญห�พ่ื่�นิทีำ�แล้งซ่ำ��ซ่�ก 
บริเวณพ่ื่�นิทีำ�ภ�ค้กล�งของปัระเทำศุไทำย์ 6) ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวงในิเขต่พ่ื่�นิทีำ� 
ภ�ค้ต่ะวันิออกเฉีย์งเหน่ิอ กรณีศึุกษ� : ก�รศุึกษ�วงจัรชีีวิต่ของเมฆปัระจัำ�ถิ่�นิ 7) ก�รปัระเมินิ 
ปัริม�ณนิำ��ฝ้นิด้ำวย์เรดำ�ร์ต่รวจัอ�ก�ศุแบบเค้ล่�อนิทีำ�ชีนิิดำ C-band ภ�ค้เหน่ิอ ภ�ค้ต่ะวันิออกเฉีย์งเหน่ิอ 
และภ�ค้ใต้่
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	 	 6)	 ด้็านพ้ื้�นท่่�ส้ง	45	โครงการ	จัำ�แนิกต่�มกลุ่ม
ง�นิวิจััย์ ดัำงนีิ� ก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�เพ่ื่�อเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่
ทำ�งก�รเกษต่รบนิพ่ื่�นิทีำ�ส่ง ก�รวิจััย์เพ่ื่�อเสริมสร้�งค้ว�มเข้มแข็ง 
ของชุีมชีนิบนิพ่ื่�นิทีำ�ส่ง และก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�กลไกเพ่ื่�อเพิื่�ม
ศัุกย์ภ�พื่ก�รบริห�รจััดำก�รทำรัพื่ย์�กรธุ์รรมชี�ติ่และสิ�งแวดำล้อม 
ของชุีมชีนิบนิพ่ื่�นิทีำ�ส่งอย์่�งย์ั�งย์่นิ 13 โค้รงก�ร และนิำ�ผิลง�นิวิจััย์ 
20 โค้รงก�รไปัถ่่�ย์ทำอดำให้เกษต่รกร 2,081 ร�ย์

	 	 7)	 อนุมัติทุ่นสนับสนุนการวิจัิยด้็านการเกษตร
มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัื้ฒนาประเท่ศ 
และบริห�รจััดำก�รโค้รงก�รวิจััย์ 7 กลุ่มเร่�อง ได้ำแก่ ข้�ว ปั�ล์มนิำ��มันิ 
สมุนิไพื่ร อ�ห�รเสริมและสปั� อ�ห�รเพ่ื่�อเพิื่�มคุ้ณค่้�และ 
ค้ว�มปัลอดำภัย์สำ�หรับผ้่ิบริโภค้และก�รค้้� พ่ื่ชีสวนิ สัต่ว์เศุรษฐกิจั 
และก�รบริห�รทำรัพื่ย์�กรนิำ�� รวม 113 โค้รงก�ร

	 	 8)	 นำาผู้ลงานวิจัิยท่่�ด่็ท่่�สุด็ส่้กลุ่มเป้าหมายนำาไป
ใช้่ประโยช่น์	 เพ่ื่�อพัื่ฒนิ�ก�รเกษต่รและนิำ�ปััญห�ก�รผิลิต่พ่ื่ชี 
ของเกษต่รกรในิแต่่ละพ่ื่�นิทีำ�ส่่ก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�ทัำ�งในิเชิีงนิโย์บ�ย์ 
เชิีงส�ธุ์�รณะ และเชิีงพื่�ณิชีย์์ รวม 100 โค้รงก�ร อ�ทิำ โค้รงก�ร
เพิื่�มม่ลค่้�ลำ�ไย์นิอกฤด่ำดำ้วย์เทำค้โนิโลย์ี โค้รงก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�
คุ้ณภ�พื่เค้ร่�องส่บนิำ��เพ่ื่�อเพิื่�มสมรรถ่นิะให้ส่งขึ�นิสำ�หรับภ�ค้
ก�รเกษต่ร และโค้รงก�รวิจััย์และพัื่ฒนิ�ร่ปัแบบก�รส่งเสริม 
และถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีเพ่ื่�อลดำก�รใช้ีส�รเค้มีของเกษต่รกรโดำย์
กระบวนิก�รมีส่วนิร่วมต่ลอดำโซ่่อุปัทำ�นิ
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ยุทธศาสติร์ 
ด้้านการ 

สร้างโอกาส 
และ 

ความเสมอภาค
ทางส่งคม

3. ดำำ�เนิินิภ�รกจิัทีำ�เกี�ย์วข้องกบัแผินิแมบ่ทำภ�ย์ใต้่ย์ทุำธุ์ศุ�สต่รด้์ำ�นิก�รสร�้งโอก�ส
และค้ว�มเสมอภ�ค้ทำ�งสังค้ม รวม 2 ปัระเด็ำนิ ปัระกอบด้ำวย์

	 3.1	 ประเด็็นพื้ลังท่างสังคม

  เน้ินิก�รเปิัดำโอก�สให้เกิดำกระบวนิก�รรวมตั่วของปัระชี�กรภ�ค้
ก�รเกษต่รกลุ่มต่่�ง ๆ รวมถ่ึงภ�คี้เค้ร่อข่�ย์ ในิก�รร่วมคิ้ดำ ร่วมทำำ� และร่วมเป็ันิ 
พื่ลังสำ�คั้ญในิก�รจััดำก�รกับปััญห�ค้ว�มเหล่�อมลำ��ทำ�งเศุรษฐกิจัและสังค้มปัระชี�สังค้ม

	 	 1)	 การส่งเสริมการด็ำาเนินงานอันเน้�องมาจิากพื้ระราช่ด็ำาริ	
ดำำ�เนิินิก�รส่งเสริมอ�ชีีพื่ด้ำ�นิก�รเกษต่ร โดำย์อบรม/ให้ค้ว�มร้่/สอนิแนิะก�รจััดำทำำ�
บัญชีีต้่นิทุำนิ/ถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลย์ีในิพ่ื่�นิทีำ�โค้รงก�รฯ ทัำ�งด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์แก่
เกษต่รกร 155,959 ร�ย์ พัื่ฒนิ�แปัลงส�ธิุ์ต่พัื่นิธุุ์กรรมพ่ื่ชี 52 แห่ง ส่งเสริมสหกรณ์ 
ในิพ่ื่�นิทีำ�โค้รงก�ร 1,236 แห่ง สร้�งทำ�ย์�ทำหม่อนิไหม 16 โรงเรีย์นิ 6 ชุีมชีนิ ส่งเสริม
ก�รผิลิต่ผ้ิ�ไหมต่ร�นิกย่์งพื่ระร�ชีทำ�นิ 197,399 เมต่ร จััดำนิิทำรรศุก�รเผิย์แพื่ร่ 
พื่ระร�ชีกรณีย์กิจั 81 ค้รั�ง สำ�รวจัและว�งแผินิก�รใช้ีทีำ�ดิำนิ และจััดำทำำ�ระบบอนิุรักษ์ 
ดิำนิและนิำ�� ส่งเสริมก�รปัรับปัรุงบำ�รุงดิำนิ 102,660 ไร่ สอนิแนิะก�รจััดำทำำ�บัญชีี  
10,514 ร�ย์ ซ่่อมแซ่มบำ�รุงรักษ�แหล่งนิำ�� 410 แห่ง พัื่ฒนิ�แหล่งนิำ��ให้เกษต่รกร 
ในิพ่ื่�นิทีำ�โค้รงก�รได้ำรับนิำ�� 16,217 ร�ย์

	 	 2)	 การพัื้ฒนาพ้ื้�นท่่�โครงการหลวง	 โดำย์ก�รถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่ดำ้�นิ
พ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์ และหลักปัรัชีญ�เศุรษฐกิจัพื่อเพื่ีย์งแก่เกษต่รกร 98,800 ร�ย์ 
สนัิบสนุินิกระบวนิก�รมีส่วนิร่วมของชุีมชีนิในิก�รฟ้�นิฟ่ และรักษ�สิ�งแวดำล้อม/ขย์�ย์
ผิลค้ว�มสำ�เร็จัของโค้รงก�รหลวงไปัย์ังพ่ื่�นิทีำ�ส่งอ่�นิ ๆ ส่งเสริมและพื่ัฒนิ�ศุักย์ภ�พื่ 
ในิก�รบริห�รจััดำก�รของสหกรณ์/กลุ่มเกษต่รกร ในิก�รดำำ�เนิินิธุุ์รกิจัและก�รปัระกอบ
อ�ชีีพื่ต่�มหลักปัรัชีญ�เศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์ง 97 แห่ง ถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่โค้รงก�รหลวง 
โค้รงก�รในิพื่ระร�ชีดำำ�ริและก�รให้บริก�รทำ�งสังค้ม ให้ผ้่ิเรีย์นิร้่และผ้่ิเข้�รับบริก�รทีำ�
อุทำย์�นิหลวงร�ชีพื่ฤกษ์ 756,688 ร�ย์ รวมทัำ�งจััดำทำำ�ระบบอนุิรักษ์ดิำนิและนิำ��ในิพ่ื่�นิทีำ� 
โค้รงก�รฯ 11,046 ไร่
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	 	 3)	 การถ่ายท่อด็องค์ความร้้	 ประยุกต์ใช้่	 
ขยายผู้ล	 และพัื้ฒนาตามแนวท่างเศรษฐกิจิพื้อเพ่ื้ยง	 โดำย์
ถ่่�ย์ทำอดำองค์้ค้ว�มร้่พื่ระอัจัฉริย์ภ�พื่พื่ระบ�ทำสมเด็ำจัพื่ระเจ้ั�อย์่่หัว
ด้ำ�นิก�รเกษต่ร ขย์�ย์ผิลนิวัต่กรรม 5 แห่ง เผิย์แพื่ร่แนิวทำ�ง 
เกษต่รเศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์งในิพ่ื่�นิทีำ�จััดำแสดำงในิอ�ค้�รและนิอกอ�ค้�ร  
ในิร่ปัแบบพิื่พิื่ธุ์ภัณฑ์์มีชีีวิต่ 12 ง�นิ มีเกษต่รกร นัิกเรีย์นิ นัิกศึุกษ�
และปัระชี�ชีนิ เข้�ชีมพิื่พิื่ธุ์ภัณฑ์์และเรีย์นิร้่ 332,669 ร�ย์ จััดำง�นิ
ต่ล�ดำนัิดำเศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์ง 11 ค้รั�ง

	 	 4)	 การเสริมสร้างการจิัด็ท่ำาบัญช่่ครัวเร้อน 
เพ้ื้� อการจัิด็การเศรษฐกิจิระดั็บครัวเร้อน	 ด้ำวย์ก�รอบรม 
สอนิแนิะก�รจััดำทำำ� บัญชีีค้ รัว เร่อนิและบัญชีี ต้่นิทุำนิอ�ชีีพื่  
74,809 ร�ย์

	 	 5)	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุ่มช่นพ่ื้�งพื้า
ตนเองได้็บนหลักปรัช่ญาเศรษฐกิจิพื้อเพ่ื้ยง	โดำย์ก�รส่บส�นิ
รักษ�และต่่อย์อดำเศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์ง 12,408 ร�ย์
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	 3.2	 ประเด็็น	:	เศรษฐกิจิฐานราก

  เพ่ื่�อปัรับโค้รงสร้�งเศุรษฐกิจัฐ�นิร�ก เสริมสร้�งเศุรษฐกิจัฐ�นิร�ก 
ให้มีค้ว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถ่พึื่�งต่นิเอง ช่ีวย์เหล่อเอ่�อเฟ้�อซึ่�งกันิและกันิ มีคุ้ณธุ์รรม  
และเปัน็ิระบบเศุรษฐกจิัทีำ�เอ่�อใหเ้กดิำก�รพัื่ฒนิ�ดำ�้นิอ่�นิ ๆ  ในิพ่ื่�นิทีำ� เกิดำก�รสร�้งอ�ชีีพื่
และกระจั�ย์ร�ย์ได้ำ ลดำปััญห�ค้ว�มเหล่�อมลำ��และไม่เสมอภ�ค้จั�กระดัำบชุีมชีนิ  
ภ�ค้เกษต่รมีส่วนิร่วมสนัิบสนุินิ ดัำงนีิ�

	 	 1)	 พัื้ฒนาศักยภาพื้ประช่าช่นกลุ่มเป้าหมาย	(ต้นท่าง)

   1.1) ส่นับส่นุนการเข้้าถ้ิ่งทรัพื้ยากรแลัะปัจจัยการผ่ล่ัต

    l บริห�รจััดำก�รทีำ�ดิำนิทำำ�กินิแก่เกษต่รกรร�ย์ย์่อย์ และ 
ผ้่ิด้ำอย์โอก�ส ด้ำวย์ก�รจััดำทีำ�ดิำนิให้แก่เกษต่รกรในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิ 45,755 ร�ย์  
ปัรับปัรุงแผินิทีำ�แปัลงทีำ�ดิำนิ 255,810 ไร่ ต่รวจัสอบทีำ�ดิำนิ 4.98 ล้�นิไร่ ปัรับปัรุง 
ฐ�นิข้อม่ลศุ่นิย์์บริก�รปัระชี�ชีนิ 391,459 ร�ย์ ศึุกษ�ปัรับปัรุงกฎหม�ย์เกี�ย์วกับ 
ก�รปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อเกษต่รกรและปัระชี�ชีนิ 1 ฉบับ

   1.2) ส่่งเส่ร่มแลัะพัื้ฒนาอัาชีีพื้

    l ศุ่นิย์์เรีย์นิร้่ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร  
(ศุพื่ก.) ศุ่นิย์์หลัก 882 ศุ่นิย์์ ศุ่นิย์์เค้ร่อข่�ย์ 8,989 ศุ่นิย์์ โดำย์จััดำทำำ�จุัดำส�ธิุ์ต่ก�ร 
เรีย์นิร้่ด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์ อบรม/ให้ค้ว�มร้่ และถ่่�ย์ทำอดำเทำค้โนิโลยี์และ 
นิวัต่กรรมก�รผิลิต่ทีำ�ถ่่กต้่องและเหม�ะสมแก่เกษต่รกร 47,331 ร�ย์
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    l พัื่ฒนิ�เกษต่รกรปัร�ดำเปัร่�อง (Smart Farmer) เพ่ื่�อส่งเสริม
และพัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ของเกษต่รกร และย์กระดัำบเกษต่รกรเป็ันิผ้่ิปัระกอบก�รเกษต่ร 
ทีำ�มีศัุกย์ภ�พื่ในิก�รเพิื่�มปัระสิทำธุ์ิภ�พื่ด้ำ�นิก�รผิลิต่ และก�รเพิื่�มม่ลค่้�สินิค้้�เกษต่ร  
ก�รบริห�รจััดำก�รกิจัก�ร และก�รต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่ร ต่ลอดำจันิสร้�งและพัื่ฒนิ� 
ผ้่ิปัระกอบก�รเกษต่รต้่นิแบบ สนัิบสนุินิและสร้�งแรงจ่ังใจัให้กับเกษต่รกรร�ย์อ่�นิ ๆ 
พัื่ฒนิ�ส่่ก�รเป็ันิผ้่ิปัระกอบก�รเกษต่ร เช่ี�อมโย์งเค้ร่อข่�ย์ผ้่ิปัระกอบก�รเกษต่ร 
ต้่นิแบบ สร้�งพ่ื่�นิฐ�นิในิก�รปัระกอบก�รเกษต่รสมัย์ใหม่ทีำ�มีก�รเช่ี�อมโย์งและ 
ใช้ีปัระโย์ชีน์ิจั�กข้อม่ล นิวัต่กรรม และเทำค้โนิโลย์ีทีำ�ทำันิสมัย์ ทัำ�งด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง  
ปัศุุสัต่ว์ หม่อนิไหม รวม 51,352 ร�ย์ ส่งผิลให้ตั่�งแต่่ปัี 2557 – 2563 มี  
Smart Farmer และ Young Smart Farmer รวม 1,135,216 ร�ย์

    l ส่งเสริมและสร้�งทำักษะในิก�รปัระกอบอ�ชีีพื่ทัำ�งในิและ
นิอกภ�ค้เกษต่ร 402,224 ร�ย์ แย์กเป็ันิส่งเสริมเกษต่รทำฤษฎีใหม่ 347,544 ร�ย์  
ส่งเสริมเกษต่รกรรมทำ�งเล่อก/เกษต่รผิสมผิส�นิ 10,060 ร�ย์ ส่งเสริมและพัื่ฒนิ� 
อ�ชีีพื่ด้ำ�นิก�รเกษต่ร และนิอกภ�ค้ก�รเกษต่ร 44,620 ร�ย์ รวมถึ่ง ส่งเสริม 
ค้ว�มร้่ด้ำ�นิก�รเพื่�ะเลี�ย์งสัต่ว์นิำ�� 69,419 ร�ย์ และสนัิบสนุินิปััจัจััย์ก�รผิลิต่เบ่�องต้่นิ
แก่เกษต่รกร 69,393 ร�ย์ 69,393,000 ตั่ว

    l สนัิบสนุินิเงินิอุดำหนุินิให้แก่สหกรณ์ ในิก�รจััดำห�เค้ร่�อง 
ผิสมปุั�ย์ ขนิ�ดำไม่น้ิอย์กว่� 3 ตั่นิ 16 สหกรณ์ สม�ชิีกทีำ�ใช้ีบริก�ร 702 ร�ย์ พ่ื่�นิทีำ�  
9,428 ไร่ จัำ�นิวนิ 9,428 กระสอบ ปัริม�ณ 471 ตั่นิ ม่ลค่้� 6,619,281 บ�ทำ

    l ก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่ด้ำ�นิพ่ื่ชี ปัระมง ปัศุุสัต่ว์  
เพ่ื่�่อแก้ไขปััญห�ทีำ�่ดิำนิทำำ�กินิของเกษต่รกร 7,441 ร�ย์
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	 	 2)	 พัื้ฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผู้ลิตภัณฑ์ชุ่มช่น	(กลางท่าง)

   2.1) พัื้ฒนาความเข้้มแข็้งข้อังกลุ่ัมการผ่ล่ัต ด้ำ�นิก�รเกษต่ร 200 กลุ่ม โดำย์พัื่ฒนิ�
ศัุกย์ภ�พื่ค้ว�มเข้มแข็งของกลุ่มเกษต่รกรผ้่ิปัล่กหม่อนิไหม 20 กลุ่ม กลุ่มเกษต่รกรผ้่ิผิลิต่ข้�ว 26 กลุ่ม 
ชุีมชีนิปัระมง 144 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอ�ชีีพื่ก�รเกษต่ร กลุ่มแม่บ้�นิเกษต่รกร และกลุ่มยุ์วเกษต่รกร 
27,855 ร�ย์ พัื่ฒนิ�ทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อเพิื่�มศุักย์ภ�พื่ก�รผิลิต่ในิพ่ื่�นิทีำ�เกษต่รแผินิใหม่ 1,259 ร�ย์ และพื่ัฒนิ�
สถ่�บันิเกษต่รกรในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิ 10 กลุ่ม

   2.2) พัื้ฒนาผู้่ประกอับการ โดำย์ก�รส่งเสริมก�รพัื่ฒนิ�ผ้่ิปัระกอบก�ร/วิส�หกิจัชุีมชีนิ
ในิก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่รและผิลิต่ภัณฑ์์ OTOP จัำ�นิวนิ 17,640 ร�ย์

   2.3) พัื้ฒนาผ่ล่ัตภััณ์ฑ์์ส่่นค้าชุีมชีนข้อังส่ห้กรณ์์ ด้ำวย์ก�รสร้�งนิวัต่กรรมก�รผิลิต่ 
ก�รแปัรร่ปั ก�รเก็บรักษ� เพ่ื่�อเพิื่�มม่ลค่้�สินิค้้�เกษต่ร ก�รบ่มเพื่�ะองค์้ค้ว�มร้่ 30 ผิลิต่ภัณฑ์์ 70 แห่ง

	 	 3)	 พัื้ฒนาระบบบริหารจัิด็การและกลไกการตลาด็	(ปลายท่าง)

   3.1) พัื้ฒนาระบบตลัาด ด้ำวย์ก�รพัื่ฒนิ�และส่งเสริมเค้ร่อข่�ย์ต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่ร 
หร่อต่ล�ดำเกษต่รกร 77 จัังหวัดำ มีม่ลค่้�ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้� รวม 298 ล้�นิบ�ทำ และปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์สินิค้้�
เกษต่รในิต่่�งปัระเทำศุ 6 ปัระเทำศุ

   3.2) พัื้ฒนาศักยภัาพื้การดำาเน่นธุรก่จข้อังส่ถิ่าบัน (ส่ห้กรณ์์ กลุ่ัมเกษตรกร ธุรก่จ
ชุีมชีน) โดำย์เสริมสร้�งค้ว�มเข้มแข็งด้ำ�นิก�รค้วบคุ้มภ�ย์ในิและก�รบริห�รค้ว�มเสี�ย์ง 400 แห่ง  
พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ก�รดำำ�เนิินิธุุ์รกิจัของสหกรณ์และกลุ่มเกษต่รกร 340 แห่ง เพิื่�มศัุกย์ภ�พื่ก�รดำำ�เนิินิ 
ธุุ์รกิจัรวบรวมและจััดำเก็บผิลผิลิต่ก�รเกษต่รในิสถ่�บันิเกษต่รกร 41 แห่ง มีปัริม�ณก�รรวบรวม  
27,200 ตั่นิ สหกรณ์และกลุ่มเกษต่รกรทีำ�เข้�ร่วมโค้รงก�รมีปัริม�ณธุุ์รกิจั (ข้อม่ล ณ 2 ตุ่ล�ค้ม 2563) 
รวม 3,678 ล้�นิบ�ทำ และศุึกษ�ร่ปัแบบและแนิวทำ�ง ก�รนิำ�ระบบก�รแบ่งปัันิผิลปัระโย์ชีนิ ์
อย์่�งเป็ันิธุ์รรม (Profit Sharing) ม�ใช้ีในิก�รบริห�รจััดำก�รสินิค้้�เกษต่ร 4 ชีนิิดำสินิค้้�

   3.3) พัื้ฒนากลัไก ส่ห้กรณ์์ ร้านค้าชีมุชีน ว่ส่าห้ก่จชุีมชีน บร่ห้ารจดัการความเสี่�ยง
ภัาคการเกษตร โดำย์ ติ่ดำต่�มปัระเมนิิผิลภ�ย์ใต้่แผินิง�นิบ่รณ�ก�รพื่ฒันิ�และสง่เสริมเศุรษฐกจิัฐ�นิร�ก
ของกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์

	 4)	 ช่่วยเหล้อด้็านหน่�สินสมาชิ่กสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 ด้ำวย์ก�รลดำภ�ระดำอกเบี�ย์ 
ในิอัต่ร�ร้อย์ละ 3 ต่่อปีั ระย์ะเวล� 1 ปีั ให้สม�ชิีกสหกรณ์/กลุ่มเกษต่รกรทีำ�ปัระกอบอ�ชีีพื่ก�รเกษต่ร 
ทีำ�มีต้่นิเงินิก้่ ร�ย์ละไม่เกินิ 300,000 บ�ทำ ไดำ้มีโอก�สนิำ�เงินิส่วนิทีำ�ได้ำรับก�รชี่วย์เหล่อไปัฟ้�นิฟ่ 
ปัระกอบอ�ชีีพื่ ลดำต้่นิทุำนิในิก�รปัระกอบอ�ชีีพื่ ต่ลอดำจันิมีเงินิทุำนิไว้ใช้ีจ่ั�ย์ในิค้รัวเร่อนิ จัำ�นิวนิ  
25 จัังหวัดำ รวม 1,152 แห่ง 369,505 ร�ย์
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 ให้ค้ว�มสำ�คั้ญกับก�รเติ่บโต่อย่์�งย์ั�งย่์นิบนิคุ้ณภ�พื่ชีีวิต่ทีำ�เป็ันิมิต่รต่่อ 
สิ�งแวดำล้อม ซึ่�งเป็ันิก�รเติ่บโต่ทีำ�เน้ินิหลักของก�รใช้ีปัระโย์ชีน์ิ ก�รอนุิรักษ์ รักษ�  
ฟ้�นิฟ่และสร้�งใหม่ฐ�นิทำรัพื่ย์�กรธุ์รรมชี�ต่ิและสิ�งแวดำล้อมอย์่�งย์ั�งย์่นิ ไม่ใช้ี
ทำรัพื่ย์�กรธุ์รรมชี�ติ่จันิเกินิค้ว�มพื่อดีำ ไม่สร้�งมลภ�วะต่่อสิ�งแวดำล้อมจันิเกินิ 
ค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รรองรับและเย์ีย์วย์�ระบบนิิเวศุ ก�รผิลิต่และก�รบริโภค้เป็ันิมิต่ร
กับสิ�งแวดำล้อม ในิ 4 ด้ำ�นิ ได้ำแก่

ยุทธศาสติร์ 
ด้้านการสร้าง
การเติิบโติบน
คุณภาพชีีวิติ 
ที�เป็น็มิติร 

ต่ิอ 
สิ�งแวด้ล้อม
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	 4.1	 ประเด็็น	:	การบริหารจัิด็การนำ�าทั่�งระบบ

  เพ่ื่�อบริห�รจััดำก�รทำรพัื่ย์�กรนิำ��ให้ส�ม�รถ่แกไ้ขปััญห�
ภัย์แล้ง นิำ��ท่ำวม ก�รข�ดำแค้ลนินิำ��ภ�ค้ก�รผิลิต่นิำ��อุปัโภค้บริโภค้ 
และเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่แหล่งนิำ�� ป้ัองกันิและบรรเทำ�อุทำกภัย์พ่ื่�นิทีำ�
ชุีมชีนิ พ่ื่�นิทีำ�เศุรษฐกิจัสำ�คั้ญ โดำย์ตั่�งแต่่ปีั พื่.ศุ. 2445 ถึ่งปีั 2563  
มีก�รพัื่ฒนิ�แหล่งนิำ��ขนิ�ดำใหญ่ 101 โค้รงก�ร ขนิ�ดำกล�ง  
850 โค้รงก�ร และขนิ�ดำเล็ก 19,638 โค้รงก�ร พ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิ
รวม 34.76 ล้�นิไร่ และปัริม�ต่รนิำ��เก็บกัก 82,782.61 ล้�นิ ลบ.ม. 
ผัินินิำ��จั�กลุ่มนิำ��แม่กลองม�ลุ่มนิำ��เจ้ั�พื่ระย์�ต่อนิล่�งในิช่ีวงฤด่ำแล้ง 
ปีั 2563/64 ดำำ�เนิินิก�รไดำ้ 500 ล้�นิ ลบ.ม. ว�งแผินิจััดำสรรนิำ�� 
ช่ีวงฤด่ำแล้งปีั 2562/63 ดำำ�เนิินิก�รได้ำ 17,053 ล้�นิ ลบ.ม.  
สนัิบสนุินิพ่ื่�นิทีำ�เพื่�ะปัล่กพ่ื่ชีในิฤด่ำแล้งได้ำ 4.75 ล้�นิไร่ จััดำร่ปัทีำ�ดิำนิ
เพ่ื่�อเกษต่รกรรม 20,817 ไร่ และจััดำระบบนิำ��เพ่ื่�อเกษต่รกรรม 
58,973 ไร่ ร�ย์ละเอีย์ดำ ดัำงนีิ�

	 	 1)	 พัื้ฒนา	 เพิื้�มประสิท่ธิภาพื้	 อนุรักษ์	 ฟื้้� นฟ้ื้
แหล่งนำ�า	ระบบกระจิายนำ�า	และเช้่�อมโยงวางระบบเคร้อข่าย
นำ�า/ลุ่มนำ�า	ทั่�งในและนอกเขตช่ลประท่าน

   1.1) ก่อสร้�งโค้รงก�รชีลปัระทำ�นิขนิ�ดำใหญ่  
12 โค้รงก�ร ปัระกอบด้ำวย์ 1) โค้รงก�รเพิื่�มปัริม�ณนิำ��ในิอ่�งเก็บนิำ��
เข่�อนิแม่กวงอุดำมธุ์�ร� จัังหวัดำเชีีย์งใหม่ 2) โค้รงก�รพัื่ฒนิ�ลุ่มนิำ�� 
ต่�ปีั-พืุ่มดำวง จัังหวัดำสุร�ษฎร์ธุ์�นีิ 3) โค้รงก�รเข่�อนิทำดำนิำ��ผิ�จัุก 
จัังหวัดำอุต่รดิำต่ถ์่ 4) โค้รงก�รอ่�งเก็บนิำ��ค้ลองหลวง จัังหวัดำชีลบุรี  
5) โค้รงก�รห้วย์โสมงอันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริ จัังหวัดำปัร�จีันิบุรี 
6) โค้รงก�รอ่�งเก็บนิำ��ห้วย์นิำ��รีอันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริ จัังหวัดำ
อุต่รดิำต่ถ์่ 7) โค้รงก�รอ่�งเก็บนิำ��นิำ��ปีั�อันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริ 
จัังหวัดำพื่ะเย์� 8) โค้รงก�รปัระต่่ระบ�ย์นิำ��ศุรีสองรัก จัังหวัดำเลย์  
9) โค้รงก�รพัื่ฒนิ�ลุ่มนิำ��ห้วย์หลวงต่อนิล่�ง จัังหวัดำหนิองค้�ย์  
10) โค้รงก�รอ่�งเก็บนิำ��ลำ�สะพุื่งอันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริ  
จัังหวัดำชัีย์ภ่มิ 11) โค้รงก�รปัระต่่ระบ�ย์นิำ��บ้�นิก่อพื่ร้อมระบบ 
ส่งนิำ�� จัังหวัดำสกลนิค้ร 12) โค้รงก�รอ่�งเก็บนิำ��ลำ�นิำ��ชีี อันิเนิ่�องม�
จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริ จัังหวัดำชัีย์ภ่มิ ซึ่�งทำำ�ให้ปัริม�ต่รนิำ��เก็บกักเพิื่�มขึ�นิ 
73.10 ล้�นิ ลบ.ม.
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   1.2) ก�รปัรับปัรุงง�นิชีลปัระทำ�นิ เพ่ื่�อเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ส่งนิำ�� 
ระบ�ย์นิำ��ในิพ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิเดำิม โดำย์พ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิเดำิมไดำ้รับก�รปัรับปัรุง 
907,810 ไร่

   1.3) ก�รจััดำห�แหล่งนิำ��และเพิื่�มพ่ื่�นิทีำ�ชีลปัระทำ�นิ โดำย์สำ�รวจั
ออกแบบและจััดำห�ทีำ�ดิำนิ ก่อสร้�งโค้รงก�รชีลปัระทำ�นิขนิ�ดำกล�งทัำ�งสิ�นิ 87 โค้รงก�ร  
(ต่่อเน่ิ�อง 57 เปิัดำใหม่ 30 โค้รงก�ร) ก่อสร้�งแหล่งนิำ��และระบบส่งนิำ�� 78 แห่ง  
ก่อสร้�งแหล่งนิำ��และระบบส่งนิำ��ฯ (ปัชีดำ) 19 แห่ง ก่อสร้�งสถ่�นีิส่บนิำ��ด้ำวย์ไฟฟ้�  
49 แห่ง ก่อสร้�งแก้มลิง 49 แห่ง ซึ่�งจัะมีปัริม�ต่รนิำ��เก็บกักเพิื่�มขึ�นิ 112.68 ล้�นิ ลบ.ม. 
และเกษต่รกรได้ำรับปัระโย์ชีน์ิ 135,122 ร�ย์

   1.4) บำ�รุงรักษ�ง�นิชีลปัระทำ�นิ เพ่ื่�อส่งนิำ��ระบ�ย์นิำ��ให้พ่ื่�นิทีำ� 
เพื่�ะปัล่ก 25.40 ล้�นิไร่

	 	 2)	 ปรับปรุงท่างนำ�า	 ท่างผัู้นนำ�า	 พ้ื้�นท่่�รับนำ�านอง	 เขตการใช้่
ประโยช่น์ท่่�ดิ็น	 จัิด็ท่ำาผัู้งเม้อง	 และระบบป้องกันนำ�าท่่วมชุ่มช่นและพ้ื้�นท่่�
เศรษฐกิจิ	โดำย์ดำำ�เนิินิโค้รงก�รบรรเทำ�อุทำกภัย์อำ�เภอห�ดำใหญ่ (ระย์ะทีำ� 2) จัังหวัดำ
สงขล� โค้รงก�รบรรเทำ�อุทำกภัย์เม่องนิค้รศุรีธุ์รรมร�ชี จัังหวัดำนิค้รศุรีธุ์รรมร�ชี 
โค้รงก�รค้ลองระบ�ย์นิำ��หล�ก บ�งบ�ล-บ�งไทำร จัังหวัดำพื่ระนิค้รศุรีอย์ุธุ์ย์�  
โค้รงก�รบรรเทำ�อุทำกภัย์เม่องชัีย์ภ่มิ จัังหวัดำชัีย์ภ่มิ (ระย์ะทีำ� 1) โค้รงก�รปัระต่่ระบ�ย์นิำ�� 
ลำ�นิำ��พุื่ง-นิำ��กำ��อันิเน่ิ�องม�จั�กพื่ระร�ชีดำำ�ริ จัังหวัดำสกลนิค้ร โค้รงก�รปัรับปัรุง 
ค้ลองย์ม – น่ิ�นิ และโค้รงก�รป้ัองกันิและบรรเทำ�อุทำกภัย์ในิพ่ื่�นิทีำ�เกษต่รกรรม 
และพ่ื่�นิทีำ�เขต่เศุรษฐกิจั ซึ่�งมีพ่ื่�นิทีำ�ได้ำรับก�รป้ัองกันิและลดำผิลกระทำบจั�กนิำ��ท่ำวม 
และอุทำกภัย์ 0.57 ล้�นิไร่ ค้รัวเร่อนิได้ำรับปัระโย์ชีน์ิ 117,094 ค้รัวเร่อนิ

   ป้ัองกันิและบรรเทำ�ภัย์จั�กก�รรุกลำ��ของนิำ��เค็้มในิพ่ื่�นิทีำ�ก�รเกษต่ร
และพ่ื่�นิทีำ� เขต่เศุรษฐกิจั ด้ำวย์ก�รก่อสร้�งคั้นิกั�นินิำ��และทำำ�นิบชัี�วค้ร�ว ซึ่�งมี 
พ่ื่�นิทีำ�ก�รเกษต่รทีำ�ได้ำรับก�รป้ัองกันิค้ว�มเสีย์ห�ย์จั�กก�รรุกลำ��ของนิำ��เค็้มลดำลง  
0.13 ล้�นิไร่

	 	 3)	 ส่งเสริมการใช้่ยางพื้าราในการซ่่อมแซ่มและปรับปรุง 
คันคลองช่ลประท่าน 2,700 ตั่นิ
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	 	 4)	 พัื้ฒนา	เพิื้�มประสิท่ธิภาพื้ระบบบำาบัด็นำ�าเส่ย	ป้องกันระดั็บ
ความเค็มและลด็นำ�าเส่ยจิากแหล่งกำาเนิด็ชุ่มช่นและพ้ื้� นท่่�เศรษฐกิจิ	 
ลด็การใช้่นำ�าภาคอุตสาหกรรมและพ้ื้�นท่่�ช่ลประท่านเดิ็ม โดำย์ดำำ�เนิินิก�รจััดำร่ปั
ทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อเกษต่รกรรม 22,240 ไร่ และจััดำระบบนิำ��เพ่ื่�อเกษต่รกรรม 64,060 ไร่

   4.1) ก�รส่งเสริมอนุิรักษ์และฟ้�นิฟ่แม่นิำ��ลำ�ค้ลองและแหล่งนิำ��
ธุ์รรมชี�ต่ิในิทุำกมิติ่ โดำย์ก�รเฝ้้�ระวังดำ้�นิปัศุุสัต่ว์เพ่ื่�อแก้ไขปััญห�ลุ่มนิำ��วิกฤต่  
ด้ำวย์ก�รสำ�รวจั เก็บตั่วอย์่�งนิำ��ทิำ�งฟ�ร์มเลี�ย์ง โรงฆ่�สัต่ว์ และสถ่�นิทีำ�ผิลิต่ผิลิต่ภัณฑ์์
ปัศุุสัต่ว์ทีำ�มีค้ว�มเสีย์งทีำ�ส่งผิลกระทำบต่่อลุ่มนิำ��วิกฤติ่ และปัระชี�สัมพัื่นิธ์ุ์ให้ค้ว�มร้่ 
กับชุีมชีนิ 12 แห่ง

   4.2) อนุิรักษ์ ฟ้�นิฟ่พ่ื่�นิทีำ�ป่ั�ต้่นินิำ��ทีำ�เส่�อมโทำรม ป้ัองกันิก�รชีะล้�ง
พัื่งทำล�ย์ของดิำนิในิพ่ื่�นิทีำ�ต้่นินิำ�� โดำย์ก�รป้ัองกันิก�รชีะล้�งพัื่งทำล�ย์ของดิำนิ และฟ้�นิฟ่
พ่ื่�นิทีำ�เกษต่รกรรมด้ำวย์ระบบอนุิรักษ์ดิำนิและนิำ�� โดำย์ศึุกษ� สำ�รวจั และปัระเมินิ
สถ่�นิภ�พื่ทำรัพื่ย์�กรดิำนิเชิีงระบบ สำ�หรับแก้ปััญห�ด้ำ�นิก�รชีะล้�งพัื่งทำล�ย์ของดิำนิ 
ในิพ่ื่�นิทีำ�เกษต่รกรรม พื่ร้อมว�งแผินิแนิวทำ�งก�รป้ัองกันิก�รชีะล้�งพัื่งทำล�ย์ของดิำนิ 
10 แห่ง

	 	 5)	 การพัื้ฒนาพ้ื้�นท่่�ระดั็บภาค	 โดำย์เพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ก�รเกษต่ร 
ปัรับปัรุง พัื่ฒนิ�และจััดำห�แหล่งนิำ�� พื่ร้อมว�งระบบป้ัองกันิและแก้ไขปััญห�ก�ร 
บริห�รจััดำก�รนิำ��อย์่�งเป็ันิระบบในิพ่ื่�นิทีำ�ภัาคใต้ 4,800 ไร่ ภัาคใต้ชีายแดน 380 ไร่  
ภัาคกลัางแลัะพ้ื้�นที�กรุงเทพื้มห้านคร 4,000 ไร่ ภัาคตะวันอัอัก 2,100 ไร่  
ภัาคเห้น้อั 7,100 ไร่ ภัาคตะวันอัอักเฉียงเห้น้อั 29,259 ไร่

	 	 6)	 ปฏิิบัติการฝนหลวง	 จััดำตั่�งหน่ิวย์ปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวง 21 หน่ิวย์
ปัฏิิบัติ่ก�ร ขึ�นิบินิปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวง 2,266 วันิ ฝ้นิต่ก 2,100 วันิ พ่ื่�นิทีำ�เป้ั�หม�ย์ 
ทีำ�ได้ำรับปัระโย์ชีน์ิ 230 ล้�นิไร่
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	 4.3	 ประเด็็น	:	การจัิด็การมลพิื้ษท่่�ม่ผู้ลกระท่บต่อสิ�งแวด็ล้อม

  ส่งเสริมก�รหย์ุดำก�รเผิ�ในิพ่ื่�นิทีำ�ก�รเกษต่รด้ำวย์ก�รถ่่�ย์ทำอดำค้ว�มร้่ และพัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่เกษต่รกร  
ส่งเสริมให้มีก�รจััดำก�รเศุษวัสดุำเหล่อใช้ีมุ่งส่่ก�รทำำ�ก�รเกษต่รปัลอดำก�รเผิ�ทีำ�เป็ันิมิต่รกับสิ�งแวดำล้อม พื่ร้อมทัำ�งสร้�ง 
เค้ร่อข่�ย์ปัลอดำก�รเผิ�ให้กับเกษต่รกร 17,100 ร�ย์ รณรงค์้ให้ค้ว�มร้่ก�รไถ่กลบและผิลิต่ปุั�ย์อินิทำรีย์์ ทำดำแทำนิก�รเผิ� 
ในิพ่ื่�นิทีำ� 70,026 ไร่ ผิลิต่ปุั�ย์หมัก พื่ดำ. จัำ�นิวนิ 3,645 ตั่นิ และบรรเทำ�ปััญห�หมอกค้วันิไฟป่ั�และฝุ่้นิละอองขนิ�ดำเล็ก 
(PM 2.5 และ PM 10) โดำย์จััดำตั่�งหน่ิวย์ปัฏิิบัติ่ก�รฝ้นิหลวง 7 หน่ิวย์ปัฏิิบัติ่ก�ร ขึ�นิบินิ 46 วันิ (141 เทีำ�ย์วบินิ) ฝ้นิต่ก  
38 วันิ พ่ื่�นิทีำ�ได้ำรับปัระโย์ชีน์ิ 20 จัังหวัดำ 60 เขต่/อำ�เภอ

	 4.2	 ประเด็็น	 :	 การสร้างการเติบโตอย่างยั�งย้น 
บนสังคมเศรษฐกิจิภาคท่ะเล

  ปัรับปัรุงฟ้�นิฟ่และสร้�งใหม่ทำรัพื่ย์�กรทำ�งทำะเลและ
ชี�ย์ฝั้�งทัำ�งระบบ พัื่ฒนิ�และฟ้�นิฟ่ทำรัพื่ย์�กรปัระมงในิแหล่งนิำ��
ธุ์รรมชี�ติ่ปัระกอบกับก�รด่ำแลทีำ�มีปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ ภ�ย์ใต้่แนิวทำ�ง 
การบร่ห้ารจัดการประมงอัย่างยั�งย้น ด้ำวย์ก�รศุึกษ�และพัื่ฒนิ�
เทำค้โนิโลยี์ดำ้�นิก�รผิลิต่สัต่ว์นิำ��ให้มีคุ้ณภ�พื่ค้วบค่่้กับก�รเพิื่�มผิลผิลิต่
สัต่ว์นิำ�� ผิลิต่ล่กพัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์นิำ��ทัำ�งสัต่ว์นิำ��จ่ัดำ สัต่ว์นิำ��ชี�ย์ฝั้�ง และ 
ปัรับปัรุงพัื่นิธ์ุุ์เพ่ื่�อปัล่อย์ลงในิแหล่งนิำ��ธุ์รรมชี�ต่ิ ได้ำผิลิต่และ 
ปัล่อย์พัื่นิธ์ุุ์สัต่ว์นิำ��แล้ว 572,940,000 ตั่ว ขุดำลอกแหล่งนิำ��ด้ำวย์ 
เร่อขุดำและเค้ร่�องจัักรกล 1,057,377 ล่กบ�ศุก์เมต่ร รวมทัำ�งกำ�จััดำ
วัชีพ่ื่ชีในิแหล่งนิำ�� 200,000 ตั่นิ เพ่ื่�อฟ้�นิฟ่แหล่งนิำ�� รวมถึ่งก�ร 
ฟ้�นิฟ่ทำรัพื่ย์�กรปัระมงในิทำะเลส�บสงขล� โดำย์ก�รพัื่ฒนิ�เขต่ 
สัต่ว์นิำ��ชุีมชีนิ 20 เขต่ ปัล่อย์พื่ันิธ์ุุ์สัต่ว์นิำ�� 32,495,000 ตั่ว  
เพื่�ะขย์�ย์สัต่ว์นิำ��ทีำ�เสี�ย์งต่่อก�รส่ญพัื่นิธ์ุุ์ 2,075,000 ตั่ว ค้วบคุ้ม 
ก�รทำำ�ปัระมงในิพ่ื่�นิทีำ�ทำะเลส�บสงขล� 12 ค้รั�ง และสร้�งจิัต่สำ�นึิก
อนุิรักษ์ทำรัพื่ย์�กรสัต่ว์นิำ�� สำ�รวจัและรวบรวมข้อม่ลสภ�วะ
ทำรัพื่ย์�กร และก�รปัระมงเพ่ื่�อใช้ีปัระกอบก�รปัระเมินิศัุกย์ภ�พื่ 
ก�รผิลิต่ (MSY) ของเร่อปัระมง 2,959 ลำ� และฟ้�นิฟ่สภ�พื่ 
พ่ื่�นิท้ำองทำะเล โดำย์ก�รจััดำสร้�งแหล่งอ�ศุัย์สัต่ว์ทำะเลขนิ�ดำเล็ก  
(ปัะก�รังเทีำย์ม) 2 แห่ง
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 จั�กสถ่�นิก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ดำของไวรัสโค้วิดำ-19 รัฐบ�ลได้ำมีม�ต่รก�ร 
ให้หน่ิวย์ง�นิร�ชีก�รต่่�ง ๆ ทำำ�แผินิรับม่อ ก�รแพื่ร่ระบ�ดำของไวรัสโค้วิดำ-19 ทัำ�งก�ร 
เต่รีย์มค้ว�มพื่ร้อมด้ำ�นิก�รให้บริก�รแก่ปัระชี�ชีนิ ทีำ�จัะต้่องไม่มีก�รหยุ์ดำชีะงัก และ
กระทำบกับก�รเข้�ม�ใช้ีบริก�รของผ้่ิปัระกอบธุ์ุรกิจั และปัระชี�ชีนิทัำ�วไปั กระทำรวงเกษต่ร 
และสหกรณ์ได้ำออกม�ต่รก�รป้ัองกันิเพ่ื่�อปักป้ัอง ป้ัองกันิโรค้ แก่ผ้่ิม�ขอรับบริก�ร  
และเจ้ั�หน้ิ�ทีำ�ผ้่ิให้บริก�ร โดำย์ก�รฉีดำพ่ื่นินิำ��ย์�ฆ่�เช่ี�อไวรัสแบบเข้มข้นิภ�ย์ในิสำ�นัิกง�นิ 
กำ�หนิดำจุัดำเข้� - ออกอ�ค้�ร และก�รต่รวจัวัดำอุณหภ่มิ จััดำบริก�รเจัลล้�งม่อแอลกอฮอล์
ทำำ�ค้ว�มสะอ�ดำม่อแบบไม่ใช้ีนิำ�� บริเวณทำ�งเข้�หน่ิวย์ง�นิ หน้ิ�ห้องปัฏิิบัติ่ง�นิของ 
เจ้ั�หน้ิ�ทีำ�ทุำกห้อง รวมทัำ�งทำำ�ค้ว�มสะอ�ดำภ�ย์ในิลิฟต์่โดำย์ส�ร เป็ันิต้่นิ นิอกจั�กนีิ�  
ย์ังให้แต่่ละหนิ่วย์ง�นิพื่ิจั�รณ�ให้ข้�ร�ชีก�รกลุ่มทีำ�มีค้ว�มเสี�ย์ง ส�ม�รถ่ทำำ�ง�นิจั�ก 
ทีำ�บ้�นิได้ำ หร่อแบ่งกลุ่มผิลัดำเปัลี�ย์นิกันิม�ทำำ�ง�นิ เพ่ื่�อหลีกเลี�ย์งก�รติ่ดำไวรัสโค้วิดำ-19 
และยั์งได้ำปัรับร่ปัแบบก�รสแกนิล�ย์นิิ�วม่อให้เซ็่นิช่ี�อแทำนิ ซึ่�งผิลจั�กก�ร Work  
from home ปัร�กฏิผิลก�รทำำ�ง�นิเป็ันิทีำ�เรีย์บร้อย์ด้ำวย์ดีำ ไม่ทำำ�ให้ง�นิหยุ์ดำชีะงัก

 ทัำ�งนีิ� ในิช่ีวงก�รแพื่ร่ระบ�ดำของไวรัสโค้วิดำ-19 สินิค้้�เกษต่รได้ำรับผิลกระทำบ
เป็ันิอย์่�งม�ก โดำย์เฉพื่�ะผิลไม้ ซึ่�งส่วนิใหญ่พึื่�งพื่�ต่ล�ดำส่งออกเป็ันิหลัก กระทำรวงเกษต่ร 
และสหกรณ์ได้ำเร่งช่ีวย์แก้ปััญห� ด้ำวย์ก�รเพิื่�มช่ีองทำ�งก�รจัำ�หน่ิ�ย์ทัำ�งออฟไลน์ิและ
ออนิไลน์ิ และช่ีวย์แก้ไขปััญห�อุปัสรรค้ติ่ดำขัดำ เพ่ื่�อให้ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�พ่ื่ชีผิลทำ�ง 
ก�รเกษต่ร มีค้ว�มค้ล่องตั่ว และเพิื่�มร�ย์ได้ำ ให้กับเกษต่รกร โดำย์

การุขัับเคล่�อน
ภาคเกษติรยุค	NEW	NORMAL
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1.	การข่่บเคล่�อนยุทธศาสติร์ติลาด้นำาการผ่ลิติ

	 1.1	 การตกลงความร่วมม้อกับกระท่รวงพื้าณิช่ย์	 เพ่ื่�อสร้�งกลไกค้ว�มร่วมม่อ 
ให้เกิดำก�รขับเค้ล่�อนิภ�ย์ใต้่ยุ์ทำธุ์ศุ�สต่ร์ต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ ผ่ิ�นิค้ณะทำำ�ง�นิร่วมของ 2 กระทำรวง  
เพ่ื่�อให้บรรลุพัื่นิธุ์กิจัร่วม 4 ด้ำ�นิ ได้ำแก่ (1) ก�รสร้�งและใช้ีข้อม่ลจั�กฐ�นิเดีำย์วกันิ (Single Big Data) 
(2) ก�รสร้�งแพื่ลต่ฟอร์มกล�ง “เกษต่รผิลิต่ พื่�ณิชีย์์ต่ล�ดำ” (3) ก�รสร้�งค้ว�มเช่ี�อมั�นิด้ำ�นิคุ้ณภ�พื่ 
ม�ต่รฐ�นิ ค้ว�มปัลอดำภัย์ และก�รต่รวจัสอบย้์อนิกลับ และ (4) ก�รพื่ัฒนิ�ค้นิและผิลิต่ภัณฑ์์ให้ต่รง 
ต่�มค้ว�มต่้องก�รของต่ล�ดำ โดำย์กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์จัะดำำ�เนิินิก�รในิร่ปัแบบ “เกษต่รทำันิสมัย์” 
ปัระกอบด้ำวย์ (1) ก�รเกษต่รแบบรวมกลุ่ม เป็ันิก�รบริห�รจััดำก�รเกษต่รในิร่ปัแบบกลุ่ม เพ่ื่�อเพิื่�ม
ปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ต่ลอดำห่วงโซ่่ (2) เกษต่รนิวัต่กรรม ก�รนิำ�นิวัต่กรรมม�ใช้ีในิก�รผิลิต่เพ่ื่�อผิลิต่สินิค้้� 
ม่ลค่้�ส่ง และสอดำค้ล้องกับค้ว�มต้่องก�รของกลุ่มผ้่ิบริโภค้ต่่�ง ๆ (3) เกษต่รปัลอดำภัย์ ก�รบริห�ร 
จััดำก�รก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่รโดำย์ก�รนิำ�ระบบก�รเกษต่รทีำ�ปัลอดำภัย์กับสิ�งแวดำล้อม เกษต่รกร และ 
ให้ผิลผิลิต่ทีำ�ปัลอดำภัย์ต่่อผ้่ิบริโภค้ (4) เกษต่รเทำค้โนิโลย์ี เป็ันิก�รทำำ�เกษต่รแบบสมัย์ใหม่โดำย์ใช้ีเทำค้โนิโลย์ี
องค์้ค้ว�มร้่ และข้อม่ลทีำ�เหม�ะสม เพ่ื่�อเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่ และศุักย์ภ�พื่ทำ�งก�รเกษต่ร (5) เกษต่ร 
แปัรร่ปั ค่้อ ก�รนิำ�วัต่ถุ่ดิำบทำ�งก�รต่ล�ดำม�เปัลี�ย์นิสภ�พื่ด้ำวย์วิธีุ์ก�รต่่�ง ๆ ให้เป็ันิผิลิต่ภัณฑ์์ชีนิิดำใหม่ 
ทีำ�มีร่ปัร่�งลักษณะแต่กต่่�งไปัจั�กเดิำม เก็บรักษ�ได้ำนิ�นิและต่รงกับค้ว�มต้่องก�รของผ้่ิบริโภค้  
(6) เกษต่รพื่อเพีื่ย์งระบบเกษต่รผิสมผิส�นิ ทีำ�เพื่�ะปัล่กพ่ื่ชีหร่อเลี�ย์งสัต่ว์หล�ย์ชีนิิดำในิพ่ื่�นิทีำ�เดีำย์วกันิ 
ภ�ย์ใต้่ก�รเก่�อก่ลทีำ�เป็ันิปัระโย์ชีน์ิต่่อกันิ ใช้ีทำรัพื่ย์�กรอย์่�งเหม�ะสม สภ�พื่แวดำล้อมสมดุำล และ 
เพิื่�มค้ว�มอุดำมสมบ่รณ์ของทำรัพื่ย์�กรธุ์รรมชี�ติ่

	 1.2		การตกลงความร่วมม้อกับ	 บริษัท่	 สยามแมคโคร	 จิำากัด็	 (มหาช่น)	 เพ่ื่�อ 
ส่งเสริมและสนิับสนิุนิก�รดำำ�เนิินิง�นิในิก�รพื่ัฒนิ�เกษต่รกรแปัลงใหญ่ ให้ส�ม�รถ่ผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร 
ทีำ�มีคุ้ณภ�พื่ได้ำม�ต่รฐ�นิ ส�ม�รถ่ต่รวจัสอบย์้อนิกลับได้ำ รวมถึ่งส่งเสริมสนัิบสนุินิค้ว�มร่วมม่อ 
ด้ำ�นิก�รต่ล�ดำ เพ่ื่�อให้เกษต่รกรผิลิต่สินิค้้�ได้ำต่�มค้ว�มต้่องก�รของต่ล�ดำ โดำย์ให้เกษต่รกรมีทำ�งเล่อก 
ในิช่ีองทำ�งจัำ�หน่ิ�ย์ผิลผิลิต่ผ่ิ�นิส�ข�ของแมค้โค้รทีำ�มีม�กกว่� 130 ส�ข�ทัำ�วปัระเทำศุ
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	 1.3	 การขยายช่่องท่างตลาด็เกษตร	 โดำย์จััดำห�ต่ล�ดำใหม่เพิื่�ม อ�ทิำ  
ก�รจััดำง�นิมหกรรมสินิค้้�สหกรณ์ระดัำบภ�ค้ 5 ค้รั�ง ภ�ย์ใต้่ช่ี�อง�นิ Fresh From Farm  
“สหกรณ์คั้ดำสรร ผิลิต่ภัณฑ์์คุ้ณภ�พื่” ม่ลค่้�ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�รวม 4.81 ล้�นิบ�ทำ  
มีย์อดำก�รเจัรจั�ธุุ์รกิจั 218.73 ล้�นิบ�ทำ ก�รเปิัดำต่ล�ดำใหม่ส่งออกเน่ิ�อสัต่ว์และ
ผิลิต่ภัณฑ์์ 1,472 ตั่นิ ม่ลค่้� 146.49 ล้�นิบ�ทำ ก�รรณรงค์้ส่งเสริมก�รเช่ี�อมโย์ง 
ต่ล�ดำข้�วชี�วนิ� 13,168 ร�ย์ พัื่ฒนิ�ค้ว�มร้่ศัุกย์ภ�พื่ของเกษต่รกรและเค้ร่อข่�ย์ 
1,190 ร�ย์ พื่ร้อมเช่ี�อมโย์งต่ล�ดำ Modern Trade ต่�มบันิทึำกข้อต่กลงค้ว�มร่วมม่อ
พัื่ฒนิ�และส่งเสริมกลุ่มผ้่ิผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร ส่่ต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ ระหว่�งเกษต่รกร 
และผ้่ิปัระกอบก�ร ปัระกอบด้ำวย์ Tesco Lotus มีม่ลค่้� 38.72 ล้�นิบ�ทำ Makro  
มีม่ลค่้� 6.40 ล้�นิบ�ทำ และ Big C มีม่ลค่้� 27 ล้�นิบ�ทำ และส่งเสริมให้เกษต่รกร 
นิำ�สินิค้้�เกษต่รคุ้ณภ�พื่จัำ�หน่ิ�ย์ผ่ิ�นิต่ล�ดำค้้�ส่งขนิ�ดำใหญ่ทำ�งต่ล�ดำไทำ มีม่ลค่้� 
857.71 ล้�นิบ�ทำ

  รวมถึ่ง ดำำ�เนิินิโค้รงก�รข้�วปัระชี�รัฐ ภ�ย์ใต้่กิจักรรม “สินิค้้�เกษต่ร
ปัลอดำภัย์ ข้�วเกษต่รกรไทำย์ส้่ภัย์โค้วิดำ-19” รวม 3 ค้รั�ง ม่ลค่้�จัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้� 
รวมทัำ�งสิ�นิ 4.84 ล้�นิบ�ทำ และโค้รงก�รผิลไม้ปัระชี�รัฐ ภ�ย์ใต้่กิจักรรม “ต่ล�ดำ 
อ.ต่.ก.ร่วมใจั ส่งเสริมก�รบริโภค้ผิลไม้ไทำย์ ต้่�นิภัย์โค้วิดำ-19” “สินิค้้�เกษต่รทัำ�วทิำศุ 
ฟ้�นิฟ่ชีีวิต่เกษต่รกรไทำย์” “สินิค้้�เกษต่รภ�ค้เหน่ิอ ช่ีวย์เหล่อเกษต่รกรพ้ื่นิภัย์วิกฤต่” 
และ “ผิลไม้และของดำีวิถี่ปัักษ์ใต้่” รวม 7 ค้รั�ง ม่ลค่้�จัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�รวมทัำ�งสิ�นิ  
41.11 ล้�นิบ�ทำ
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	 1.4	 การสร้างตลาด็ออนไลน์	 (E-Commerce)	 
โดำย์ร่วมม่อกับ LAZADA และ SHOPEE ในิก�รนิำ�สินิค้้�ของสหกรณ์ 
จัำ�หน่ิ�ย์ผ่ิ�นิต่ล�ดำออนิไลน์ิ 206 ร้�นิค้้� สินิค้้� 433 ร�ย์ก�ร  
อ�ทิำ จัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ปัระมงผิ่�นิต่ล�ดำออนิไลนิ์ 3 กลุ่ม จัำ�หน่ิ�ย์ 
สินิค้้�ปัศุุสัต่ว์ผ่ิ�นิต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่รออนิไลน์ิ 10 ร้�นิค้้� 14 ชีนิิดำ 
สินิค้้�ทีำ�จัำ�หน่ิ�ย์ผ่ิ�นิระบบออนิไลน์ิส่งสุดำ 3 ลำ�ดัำบแรก ได้ำแก่ 
ข้�วส�ร ผ้ิ�/สิ�งทำอ และผิลไม้ ม่ลค่้�รวมของสินิค้้�ทีำ�จัำ�หน่ิ�ย์ 
ผ่ิ�นิต่ล�ดำออนิไลนิ์ 275.19 ล้�นิบ�ทำ ก�รช่ี�อข�ย์จัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้� 
ด้ำ�นิก�รเกษต่รผ่ิ�นิช่ีองทำ�งก�รจััดำส่งของบริษัทำ Thailand 
postmart.com มีม่ลค่้� 100.85 ล้�นิบ�ทำ ส่วนิก�รส่งเสริม 
และพัื่ฒนิ�ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ด้ำ�นิก�รเกษต่รผ่ิ�นิช่ีองทำ�งออนิไลน์ิ 
เช่ีนิ Facebook, Line, @Line, Lazada, Shopee, DGT farm  
โดำย์รวบรวมผิลก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�ออนิไลนิ์ทีำ�ผ่ิ�นิ www.ต่ล�ดำ
เกษต่รกรออนิไลน์ิ.com มีม่ลค่้� 106.80 ล้�นิบ�ทำ

  ต่ลอดำจันิได้ำเพิื่�มค้ว�มร่วมม่อกับบริษัทำ แกรบ 
ปัระเทำศุไทำย์ (GRAB Thailand) ในิก�รเพิื่�มชี่องทำ�งก�รค้้�ข�ย์
ออนิไลน์ิต่�มนิโย์บ�ย์ส่งเสริมเศุรษฐกิจัและก�รบริโภค้ภ�ย์ในิ
ปัระเทำศุ (Eat Thai First) ด้ำวย์ก�รเปิัดำโค้รงก�ร “ต่ล�ดำเกษต่รกร 
(Farmer Mart)” บนิแพื่ลต่ฟอร์มแกรบ (GRAB Platform) เป็ันิ 
ค้รั�งแรกตั่�งแต่่วันิทีำ� 1 มิถุ่นิ�ย์นิ 2563 และร่วมม่อกับบริษัทำอ�ลีบ�บ� 
(Alibaba) ในิโค้รงก�ร “เกษต่รไทำย์ก้�วไกลส่่ต่ล�ดำโลก” เพ่ื่�อพัื่ฒนิ�
ผ้่ิปัระกอบก�ร SMEs เกษต่ร สถ่�บันิเกษต่รกรและเกษต่รกรให้
ส�ม�รถ่ทำำ�ธุุ์รกิจัข�ย์สินิค้้�เกษต่รของไทำย์ส่่ต่ล�ดำต่่�งปัระเทำศุ 
บนิแพื่ลต่ฟอร์มอ�ลีบ�บ�
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	 1.5	 การลงนาม	 “บันท่่กข้อตกลงความร่วมม้อแนวท่างบริหาร
จัิด็การการขนส่งผู้ลไม้ไท่ยได็้รับผู้ลกระท่บจิากการระบาด็ของโรค 
โควิด็-19”	 ร่วมกับ กระทำรวงพื่�ณิชีย์์ กระทำรวงค้มนิ�ค้ม และเอกชีนิ รวม  
30 หน่ิวย์ง�นิ ในิก�รจััดำระบบขนิส่งของปัระเทำศุให้ช่ีวย์กระจั�ย์ผิลผิลิต่ผิลไม้ 
ทีำ�ออกส่่ต่ล�ดำม�กในิปีั 2563 ได้ำแก่ ทุำเรีย์นิมังคุ้ดำ เง�ะ ลองกอง ลิ�นิจีั� ลำ�ไย์ มะม่วง 
และองุ่นิ รวมถึ่ง ไม้ผิลอ่�นิ ๆ ทีำ�เป็ันิพ่ื่ชีเศุรษฐกิจั จั�กแหล่งผิลิต่โดำย์ต่รง (เกษต่รกร 
หร่อโรงง�นิผ้่ิผิลิต่) ไปัยั์งผ้่ิบริโภค้ทัำ�งภ�ย์ในิและนิอกปัระเทำศุ หร่อต่ล�ดำปัล�ย์ทำ�ง 
ให้ได้ำโดำย์เร็ว โดำย์อ�ศัุย์กลไกก�รทำำ�ง�นิของระบบโลจัิสติ่กส์ ก�รขนิส่งทำ�งอ�ก�ศุ  
ทำ�งบก และทำ�งเร่อ และในิส่วนิก�รขนิส่งสินิค้้�ในิสถ่�นิทีำ�ต่่�ง ๆ รวมถึ่งก�รซ่่�อข�ย์
ผ่ิ�นิออนิไลน์ิ ผ่ิ�นิแพื่ลต่ฟอร์ม “M-Help Me” ซึ่�งเป็ันิแพื่ลต่ฟอร์มออนิไลน์ิของ 
ค้นิไทำย์ ในิก�รส่งเสริมก�รข�ย์สินิค้้�เกษต่รส่่ผ้่ิบริโภค้ ภ�ย์ใต้่นิโย์บ�ย์เทำค้โนิโลย์ี 
เกษต่ร 4.0 และนิโย์บ�ย์ต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ รวมทัำ�งพัื่นิธุ์กิจัร่วมเกษต่รผิลิต่พื่�ณิชีย์์ต่ล�ดำ 
เป็ันิกลไกสำ�คั้ญของปัระเทำศุเพ่ื่�อชี่วย์เหล่อเกษต่รกรให้ส�ม�รถ่ข�ย์สินิค้้�เกษต่รทัำ�งในิ
และต่่�งปัระเทำศุ ส่งเสริมให้ผ้่ิปัระกอบก�ร รวมทัำ�ง SMEs และโรงง�นิอุต่ส�หกรรม 
ในิภ�ค้เกษต่ร ส�ม�รถ่เช่ี�อมโย์งไปัส่่ต่ล�ดำทัำ�งในิและต่่�งปัระเทำศุ

	 1.6	 การตกลงความร่วมม้อกับกระท่รวงคมนาคม	เร่�อง “อุปักรณ์
ทำ�งด้ำ�นิก�รจัร�จัรและอำ�นิวย์ค้ว�มปัลอดำภัย์ทำ�งถ่นินิทีำ�ผิลิต่จั�กย์�งพื่�ร�” เพ่ื่�อ 
ร่วมม่อในิก�รนิำ�อุปักรณ์ทำ�งด้ำ�นิก�รจัร�จัรและอำ�นิวย์ค้ว�มปัลอดำภัย์ทำ�งถ่นินิ 
ทีำ�ผิลิต่จั�กย์�งพื่�ร� ได้ำแก่ แผ่ินิธุ์รรมชี�ติ่ค้รอบกำ�แพื่งค้อนิกรีต่ (Rubber Fender 
Barrier : RFB) และหลักนิำ�ทำ�งจั�กย์�งธุ์รรมชี�ติ่ (Rubber Guide Post : RGP) 
สำ�หรับนิำ�ไปัใช้ีปัระโย์ชีน์ิเป็ันิอุปักรณ์ทำ�งด้ำ�นิก�รจัร�จัรและอำ�นิวย์ค้ว�มปัลอดำภัย์
ในิหนิ่วย์ง�นิของกระทำรวงค้มนิ�ค้ม เพ่ื่�อย์กระดำับค้ว�มปัลอดำภัย์ทำ�งถ่นินิ และ 
ส่งเสริมสนัิบสนุินิเกษต่รกรชี�วสวนิย์�งโดำย์ต่รง ซึ่�งมีระย์ะเวล�ดำำ�เนิินิก�ร 5 ปีั  
ตั่�งแต่่วันิทีำ� 12 มิถุ่นิ�ย์นิ 2563 - 11 มิถุ่นิ�ย์นิ 2568 จัะส�ม�รถ่สร้�งค้ว�มมั�นิค้ง 
ทำ�งอ�ชีีพื่และร�ย์ได้ำให้กับสม�ชีิกสหกรณ์และเกษต่รกรชี�วสวนิย์�งพื่�ร�ไดำ้อีก 
ทำ�งหนึิ�ง
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2.	 การช่ีวยเหล่อเกษติรกรที�ได้้ร่บผ่ลกระทบ 
	 	 จากการแพร่ระบาด้ข่องไวร่สโควิด้-19

	 2.1	 การช่่วยเหล้อเงินเย่ยวยา	 ร�ย์ละ 5,000 บ�ทำ 
ต่่อเด่ำอนิ เป็ันิระย์ะเวล� 3 เด่ำอนิ (รวม 15,000 บ�ทำ) ต่�มมติ่ 
ค้ณะรัฐมนิต่รี (ค้รม.) เม่�อวันิทีำ� 28 เมษ�ย์นิ 2563 สรุปัผิล 
ก�รโอนิเงินิช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร รวมทัำ�งโค้รงก�ร ฯ ตั่�งแต่่วันิทีำ�  
15 พื่ฤษภ�ค้ม – 30 กันิย์�ย์นิ 2563 จ่ั�ย์เงินิช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร 
7.56 ล้�นิร�ย์ เป็ันิเงินิ 1.13 แสนิล้�นิบ�ทำ

	 2.2	 การช่่วยเกษตรกรจิำาหน่ายสินค้า	 โดำย์ก�ร 
ช่ีวย์เกษต่รกรกระจั�ย์สินิค้้�เกษต่รไปัยั์งผ้่ิบริโภค้ในิทุำกช่ีองทำ�ง  
มีม่ลค่้�ก�รจัำ�หน่ิ�ย์รวม 703.27 ล้�นิบ�ทำ อ�ทิำ โค้รงก�ร “ซ่่�อสินิค้้�
เกษต่รไทำย์ เกษต่รกรอย์่ไ่ด้ำ ปัระเทำศุไทำย์อย์่ร่อดำ” โค้รงก�ร “สง่เสรมิ
ต่ล�ดำเกษต่ร Online” โค้รงก�ร “จัำ�หน่ิ�ย์ผัิกท้ำ�ย์รถ่” โค้รงก�ร  
“ค้ลิกอิ�ม ส่งค้ว�มสุข ด้ำวย์ก�รสั�งข้�วคุ้ณภ�พื่ ด้ำวย์ปัล�ย์นิิ�ว”  
จััดำทำำ�ระบบก�รสั�งจัองสินิค้้�สัต่ว์นิำ��ออนิไลน์ิ (Pre Order)  
ภ�ย์ใต้่ช่ี�อ “Fisheries Shop” ก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�เกษต่รและแปัรร่ปั
ในิเขต่ปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิผ่ิ�นิ www.alro.go.th/coopshop/ ก�รจัำ�หนิ�่ย์
สินิค้้�สหกรณ์ผ่ิ�นิช่ีองทำ�ง www.co-opclick.com และผ่ิ�นิ 
บริก�ร taxi รวมทัำ�ง บ่รณ�ก�รร่วมกับกองทัำพื่อ�ก�ศุ ต่�มโค้รงก�ร  
“ทัำพื่ฟ้�ช่ีวย์ไทำย์ ต้่�นิภัย์โค้วิดำ-19”ภ�ย์ใต้่แนิวคิ้ดำ “ทัำพื่ฟ้�ม�ปัระชิีดำ 
ช่ีวย์ธุุ์รกิจัเพ่ื่�อสังค้ม” โดำย์ จัังหวัดำย์โสธุ์รนิำ�ข้�วหอมมะลิ กข.105 
จัำ�นิวนิ 9 ตั่นิ แลกกับปัล�แห้งของจัังหวัดำภ่เก็ต่ 36 ตั่นิ จัังหวัดำ
พื่ะเย์�นิำ�ข้�วหอมมะลิ มะม่วง รวม 10 ตั่นิ แลกกับปัล�ฉิ�งฉ�ง  
กะปิั และมังคุ้ดำของจัังหวัดำพัื่งง� รวม 3.48 ตั่นิ จัังหวัดำศุรีสะเกษ 
นิำ�ข้�วหอมมะลิ 10 ตั่นิ แลกกับปัล�ฉิ�งฉ้�งและกะปัิของจัังหวัดำ 
พัื่งง� รวม 1.7 ตั่นิ
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	 2.3	 มาตรการช่่วยเหล้อกลุ่มแรงงานกลับค้นถิ�น	
ทีำ�ได้ำรับผิลกระทำบจั�กก�รว�่งง�นิ ทีำ�ต้่องก�รปัรบัเปัลี�ย์นิอ�ชีีพื่เข้�ส่่
ภ�ค้ก�รเกษต่ร โดำย์จััดำกิจักรรมอบรมและส�ธิุ์ต่ก�รเกษต่รไทำย์ 
ด้ำวย์ปัรัชีญ�เศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์ง ภ�ย์ใต้่โค้รงก�ร “พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่
เศุรษฐกิจัก�รเกษต่รอ�ส�ปัระจัำ�ศุ่นิย์์เรีย์นิร้่ก�รเพิื่�มปัระสิทำธิุ์ภ�พื่
ก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่ร” ซึ่�งมุ่งเน้ินิก�รอบรมส�ธิุ์ต่ ถ่่�ย์ทำอดำ 
องค์้ค้ว�มร้่ทีำ�จัำ�เป็ันิต่่อก�รปัระกอบอ�ชีีพื่เกษต่รในิทุำกด้ำ�นิ ตั่�งแต่่
ก�รปัรับพ่ื่�นิฐ�นิค้ว�มร้่ด้ำ�นิเศุรษฐกิจัพื่อเพีื่ย์ง ก�รทำำ�ก�รเกษต่ร 
ทีำ�ส�ม�รถ่เลี�ย์งชีีพื่ได้ำ ก�รปัล่กพ่ื่ชีสวนิค้รัว พ่ื่ชีไร่ ไม้ผิล ก�รปัระมง 
ก�รจััดำก�รแหล่งนิำ�� ก�รปัศุุสัต่ว์ ก�รปัล่กป่ั�และไม้เศุรษฐกิจั  
และองค์้ค้ว�มร้่ด้ำ�นิเศุรษฐกิจัก�รเกษต่ร แก่เกษต่รกร แรงง�นิ 
ทีำ�ถ่่กเลิกจ้ั�งและผ้่ิว่�งง�นิ รวม 1,080 ร�ย์ รวมทัำ�งบ่รณ�ก�ร  
ต่่อย์อดำขย์�ย์ผิลไปัส่่ก�รเช่ี�อมโย์งกับก�รพัื่ฒนิ�อ�ชีีพื่ระหว่�ง 
หน่ิวย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้อง เพ่ื่�อให้เกษต่รกรส�ม�รถ่ปัรับเปัลี�ย์นิวิธีุ์ก�ร
เพื่�ะปัล่กพ่ื่ชีทีำ�เหม�ะสมกับพ่ื่�นิทีำ� ให้ผิลต่อบแทำนิส่ง ทัำนิกับ 
ก�รเปัลี�ย์นิแปัลงในิย์ุค้ดิำจิัทัำล

	 2.4	 การจ้ิางแรงงานในโครงการฟื้าร์มตัวอย่าง
ตามพื้ระราช่ด็ำาริ	ฯ	ในิพ่ื่�นิทีำ� 17 จัังหวัดำ 30 ฟ�ร์ม ได้ำแก่ จัังหวัดำ
เชีีย์งใหม่ ลำ�ปั�ง สกลนิค้ร นิค้รพื่นิม มุกดำ�ห�ร มห�ส�รค้�ม  
บึงก�ฬ อุบลร�ชีธุ์�นีิ บุรีรัมย์์ อ่�งทำอง สิงห์บุรี ร�ชีบุรี นิร�ธิุ์ว�ส 
ปััต่ต่�นีิ ย์ะล� สงขล� และจัังหวัดำพัื่ทำลุง ระหว่�งวันิทีำ� 28 กรกฎ�ค้ม 
- 30 กันิย์�ย์นิ 2563 รวม 45 วันิ โดำย์สนัิบสนุินิพ่ื่ชีผัิกสวนิค้รัว 
ให้แก่ผ้่ิเข้�ร่วมโค้รงก�ร 1,104 ค้นิ ค้นิละ 3 ต้่นิ รวม 3,312 ต้่นิ 
สนัิบสนุินิพัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชี วัสดุำก�รเกษต่ร 30 ฟ�ร์ม ฟ�ร์มละ 20,000 บ�ทำ  
รวมเป็ันิเงินิ 600,000 บ�ทำ ค่้�จ้ั�งเหม�เป็ันิร�ย์วันิ วันิละ 1,104 ค้นิ  
จัำ�นิวนิ 45 วันิ วงเงินิรวม 4,792,180 บ�ทำ

	 2.5	 การจัิด็ท่ำาโครงการ	 “สินเช้่�อเพ้ื้� อเสริม 
สภาพื้คล่องผู้้้ประกอบการประมง”	วงเงินิ 10,300 ล้�นิบ�ทำ  
เพ่ื่�อบรรเทำ�ค้ว�มเด่ำอดำร้อนิของชี�วปัระมง เปั็นิโค้รงก�รสินิเช่ี�อ
ปัระมงทีำ�ค้รอบค้ลุมทัำ�งปัระมงพ่ื่�นิบ้�นิ และปัระมงพื่�ณิชีย์์ค้รั�งแรก
ของปัระเทำศุ และยั์งเป็ันิโค้รงก�รทีำ�เกิดำจั�กก�รมีส่วนิร่วมม�กทีำ�สุดำ
ของทุำกภ�ค้ส่วนิ ภ�ย์ใต้่ก�รทำำ�ง�นิของค้ณะกรรมก�รฟ้�นิฟ่และ
พัื่ฒนิ�ศัุกย์ภ�พื่ก�รปัระมงไทำย์ กับกรมปัระมง และสม�ค้มปัระมง
ทุำกสม�ค้ม มีผ้่ิปัระกอบก�รปัระมงทีำ�ปัระสงค์้เข้�ร่วมโค้รงก�รฯ  
460 ร�ย์ จั�ก 17 จัังหวัดำชี�ย์ฝั้�งทำะเล รวมวงเงินิสินิเช่ี�อทีำ�ต้่องก�ร 
893.69 ล้�นิบ�ทำ
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	 2.6	 การลด็ภาระค่าใช้่จ่ิาย	 โดำย์ร่วมกับบริษัทำ อีสทำ์ เวสทำ์ ซี่ดำ จัำ�กัดำ จััดำทำำ�โค้รงก�ร  
“ต้่่เย์็นิข้�งบ้�นิต้่�นิภัย์ COVID-19” ส่งมอบเมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ เม่�อวันิทีำ� 15 พื่ฤษภ�ค้ม 2563 จัำ�นิวนิ  
10,000 ชุีดำ จััดำทำำ�โค้รงก�ร “บ้�นิพื่อเพีื่ย์งเลี�ย์งชีีวิต่ส้่โค้วิดำ-19” จััดำส่งต้่นิพัื่นิธ์ุุ์พ่ื่ชีผัิกและสมุนิไพื่ร  
7 ชีนิิดำ ให้เกษต่รกร 91,928 ร�ย์ 1,470,848 ต้่นิ สนัิบสนุินิพัื่นิธ์ุุ์ผัิก 92,391 ต้่นิ/ชุีดำ/กิโลกรัม และ 
ได้ำจััดำโค้รงก�รฝึ้กอ�ชีีพื่ระย์ะสั�นิ ดำำ�เนิินิก�รผ่ิ�นิ Facebook : “Do It From Home DOAE”  
ขอค้ว�มร่วมม่อสม�ค้มผ้่ิผิลิต่อ�ห�รสัต่ว์ไทำย์และสม�ค้มก�รค้้�ปััจัจััย์ก�รผิลิต่สัต่ว์นิำ��ไทำย์ ลดำร�ค้�
อ�ห�รสัต่ว์นิำ��และปััจัจััย์ก�รผิลิต่แล้ว ปัระม�ณ 45 ล้�นิบ�ทำ ปัระก�ศุย์กเว้นิก�รเก็บค่้�บริก�ร 
พัื่นิธ์ุุ์หม่อนิและไข่ไหมพัื่นิธ์ุุ์ดีำแก่เกษต่รกร 5,401 ร�ย์ คิ้ดำเป็ันิเงินิ 309,340 บ�ทำ (ทำ่อนิพัื่นิธ์ุุ์หม่อนิ 
237,996 ท่ำอนิ และ ไข่ไหมพัื่นิธ์ุ์ดีำ 9,518 แผ่ินิ)

	 2.7	 การช่่วยเหล้อด้็านหน่�สิน	 ผ่ิ�นิหน่ิวย์ง�นิภ�ย์ใต้่สังกัดำกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ 
ดัำงนีิ�

  1) สำ�นัิกง�นิปัลัดำกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ปัระก�ศุกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ 
เร่�องม�ต่รก�รให้ค้ว�มชี่วย์เหล่อผ้่ิก้่ย่์ม (ล่กหนีิ�กองทำุนิหมุนิเวีย์นิเพ่ื่�อก�รก้่ย่์มแก่เกษต่รกรและ 
ผ้่ิย์�กจันิ) ในิชี่วง 1 พื่ฤษภ�ค้ม - 31 ตุ่ล�ค้ม 2563 มีม่ลค่้�หนีิ�รวมทัำ�งสิ�นิ 3,384.53 ล้�นิบ�ทำ  
ส�ม�รถ่ลดำหนีิ�ให้แก่ล่กหนีิ�ได้ำ 10,344 ร�ย์ คิ้ดำเป็ันิเงินิ 57.91 ล้�นิบ�ทำ เฉลี�ย์ร�ย์ละ 5,650 บ�ทำ

  2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำำ�เนิินิก�รช่ีวย์เหล่อด้ำวย์ก�รลดำอัต่ร�ดำอกเบี�ย์เงินิก้่ พัื่กชีำ�ระหนีิ� 
ผ่ิอนิผัินิก�รชีำ�ระหนีิ� หร่อก�รลดำส่งค่้�หุ้นิร�ย์เด่ำอนิให้แก่สม�ชิีกแล้ว จัำ�นิวนิ 2.46 ล้�นิร�ย์ ช่ีวย์บรรเทำ�
ภ�ระค่้�ใช้ีจ่ั�ย์ของสม�ชิีกม่ลค่้� รวมทัำ�งสิ�นิ 53,250.49 ล้�นิบ�ทำ (เฉลี�ย์ร�ย์ละ 3,599.80 บ�ทำ/เด่ำอนิ)

  3) สำ�นัิกง�นิก�รปัฏิิร่ปัทีำ�ดิำนิเพ่ื่�อเกษต่รกรรม ดำำ�เนิินิม�ต่รก�รลดำภ�ระหนีิ�สินิให้กับ
เกษต่รกรร�ย์เดิำมทีำ�มีหนีิ�ค้รบกำ�หนิดำชีำ�ระหนีิ� ในิปีั 2563 รวม 37,855 สัญญ� มีม่ลค่้�หนีิ�รวมทัำ�งหมดำ 
453.92 ล้�นิบ�ทำ ส�ม�รถ่ลดำภ�ระหนีิ�สินิได้ำ 42 ล้�นิบ�ทำ และม�ต่รก�รสนัิบสนุินิสินิเช่ี�อดำอกเบี�ย์ต่ำ�� 
ให้กับเกษต่รกรร�ย์ใหม่ หร่อเกษต่รกรร�ย์เดิำมทีำ�ไม่มีหนีิ�ค้้�งชีำ�ระ

  4) ก�รย์�งแห่งปัระเทำศุไทำย์ ดำำ�เนิินิก�รต่�มม�ต่รก�รช่ีวย์เหล่อเกษต่รกร ซึ่�งมีม่ลค่้�หนีิ�
รวมทัำ�งหมดำ 716 ล้�นิบ�ทำ โดำย์ดำำ�เนิินิก�รชี่วย์เหล่อล่กหนีิ�เงินิก้่ย์่มแก่เกษต่รกรชี�วสวนิย์�ง 620 ร�ย์ 
สถ่�บันิเกษต่รกรชี�วสวนิย์�ง 822 ร�ย์ และผ้่ิปัระกอบกิจัก�รย์�ง 26 ร�ย์
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3.	 การจ่ด้ทำาโครงการภายใต้ินโยบายฟื้้� นฟ้ื้เศรษฐ์กิจและส่งคมข่องป็ระเทศ  
 ที�ได้้ร่บผ่ลกระทบจากการระบาด้ข่องโรคติิด้เช่ี�อไวร่สโคโรนา	 2019	 
 ด้้านการเกษติร
 กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ได้ำจััดำทำำ�ข้อเสนิอโค้รงก�รภ�ย์ใต้่แผินิง�นิกลุ่มทีำ� 3 แผินิง�นิ 
หร่อโค้รงก�รทีำ�มีวัต่ถุ่ปัระสงค์้เพ่ื่�อฟ้�นิฟ่เศุรษฐกิจัและสังค้มทีำ�ได้ำรับผิลกระทำบจั�กก�รระบ�ดำของ 
โรค้ติ่ดำเช่ี�อไวรัสโค้โรนิ� 2019 วงเงินิ 400,000 ล้�นิบ�ทำ เพ่ื่�อขอรับงบปัระม�ณผ่ิ�นิสำ�นัิกง�นิ 
สภ�พัื่ฒนิ�ก�รเศุรษฐกิจัและสังค้มแห่งชี�ติ่ ซึ่�งมีโค้รงก�รทีำ�ผ่ิ�นิก�รอนุิมัติ่จั�กมติ่ค้ณะรัฐมนิต่รี 
เรีย์บร้อย์แล้ว รวมทัำ�งสิ�นิ 37 โค้รงก�ร งบปัระม�ณรวม 27,485.24 ล้�นิบ�ทำ แบ่งเป็ันิ

	 1)	 ภายใต้แผู้นงานกลุ่มท่่�	 3.1	 แผินิง�นิลงทุำนิและกิจักรรมทีำ�ส�ม�รถ่พื่ลิกฟ้�นิกิจักรรม 
ทำ�งเศุรษฐกิจั จัำ�นิวนิ 4 โค้รงก�ร งบปัระม�ณ 16,078.10 ล้�นิบ�ทำ ปัระกอบด้ำวย์

	 	 1.1)	 โครงการพัื้ฒนาธุรกิจิบริการดิ็นและปุ�ยเพ้ื้�อชุ่มช่น	(One	Stop	Service)	
งบปัระม�ณ 169.88 ล้�นิบ�ทำ โดำย์กรมส่งเสริมก�รเกษต่รเปั็นิหน่ิวย์รับงบปัระม�ณ ดำำ�เนิินิก�ร 
ในิพ่ื่�นิทีำ�ศุ่นิย์์จััดำก�รดิำนิปุั�ย์ชุีมชีนิ 394 ศุ่นิย์์/อำ�เภอ 63 จัังหวัดำ กลุ่มเป้ั�หม�ย์ ค่้อ เกษต่รกร จัำ�นิวนิ 
107,000 ร�ย์ จั�กสม�ชิีกศุ่นิย์์จััดำก�รดิำนิปุั�ย์ชุีมชีนิและเกษต่รกรแปัลงใหญ่ทีำ�ปัล่กพ่ื่ชีเศุรษฐกิจัสำ�คั้ญ 
เช่ีนิ ข้�ว ข้�วโพื่ดำเลี�ย์งสัต่ว์ อ้อย์ มันิสำ�ปัะหลัง ไม้ผิล พ่ื่ชีผัิก ย์�งพื่�ร� ปั�ล์มนิำ��มันิ

	 	 1.2)	 โครงการปรับโครงสร้างการผู้ลิต	การรวบรวม	และการแปรร้ปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผู้ลผู้ลิตท่างการเกษตร	 งบปัระม�ณ 2,003.72 ล้�นิบ�ทำ โดำย์กรมส่งเสริม 
สหกรณ์เป็ันิหน่ิวย์รับงบปัระม�ณ ดำำ�เนิินิก�รในิพ่ื่�นิทีำ� 60 จัังหวัดำ กลุ่มเป้ั�หม�ย์ สหกรณ์/กลุ่มเกษต่รกร 
จัำ�นิวนิ 255 แห่ง ในิ 60 จัังหวัดำ (สม�ชิีกสถ่�บันิเกษต่รกร ไม่น้ิอย์กว่� 1,131,701 ค้นิ)

	 	 1.3)	 โครงการยกระด็ับแปลงใหญ่ด้็วยเกษตรสมัยใหม่และเช้่�อมโยงตลาด็	 
งบปัระม�ณ 13,904.50 ล้�นิบ�ทำ โดำย์กรมส่งเสริมก�รเกษต่รเป็ันิหน่ิวย์รับงบปัระม�ณ พ่ื่�นิทีำ�ดำำ�เนิินิก�ร  
5,250 แปัลง 77 จัังหวัดำ กลุ่มเป้ั�หม�ย์ ค่้อ แปัลงใหญ่ทีำ�ได้ำรับก�รพัื่ฒนิ� จัำ�นิวนิ 5,250 แปัลง

	 	 1.4)	 โครงการเพิื้�มศักยภาพื้และปรับปรุงเคร้�องจิักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพื้
เมล็ด็พัื้นธ์ุของศ้นย์เมล็ด็พัื้นธ์ุข้าว	 งบปัระม�ณ 1,601.43 ล้�นิบ�ทำ โดำย์กรมก�รข้�ว 
เป็ันิหน่ิวย์รับงบปัระม�ณ ดำำ�เนิินิก�รในิศุ่นิย์์เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�ว 20 แห่ง โดำย์เพิื่�มก�รผิลิต่เมล็ดำพัื่นิธ์ุุ์ข้�ว 
ชัี�นิพัื่นิธ์ุุ์ขย์�ย์

	 2)	ภายใต้แผู้นงานกลุ่มท่่�	 3.2	 แผินิง�นิฟ้�นิฟ่เศุรษฐกิจัท้ำองถิ่�นิและชุีมชีนิ จัำ�นิวนิ  
33 โค้รงก�ร งบปัระม�ณ 9,886.49 ล้�นิบ�ทำ ปัระกอบด้ำวย์

	 	 2.1)	 โครงการ	 1	ตำาบล	 1	 กลุ่มเกษตรท่ฤษฎ่ีใหม่	 งบปัระม�ณ 9,805.71 ล้�นิบ�ทำ  
โดำย์สำ�นัิกง�นิปัลัดำกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ เป็ันิหน่ิวย์รับงบปัระม�ณ ดำำ�เนิินิก�รพื่ัฒนิ�พ่ื่�นิทีำ� 
เกษต่รทำฤษฎีใหม่ ทัำ�งหมดำ 75 จัังหวัดำ 4,009 ต่ำ�บล เป้ั�หม�ย์เกษต่รกร 64,144 ร�ย์ และเป้ั�หม�ย์
ก�รจ้ั�งง�นิระดัำบต่ำ�บล 32,072 ร�ย์

	 	 2.2)	 โครงการท่่�หน่วยงานในสังกัด็กระท่รวงเกษตรและสหกรณ์ท่่�อย่้ในจัิงหวัด็
เสนอและเป็นหน่วยรับงบประมาณ	จัำ�นิวนิ 32 โค้รงก�ร งบปัระม�ณ 80.78 ล้�นิบ�ทำ
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4.	 การพ่ฒนาการเกษติรในเข่ติพ่ฒนาพิเศษ 
	 	ภาคติะว่นออก	(EEC)
 กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ ร่วมดำำ�เนิินิก�รขับเค้ล่�อนิแผินิ
พัื่ฒนิ�ก�รเกษต่รในิ EEC กับสำ�นัิกง�นิค้ณะกรรมก�รนิโย์บ�ย์ 
เขต่พัื่ฒนิ�พื่ิเศุษภ�ค้ต่ะวันิออก และหนิ่วย์ง�นิทีำ�เกี�ย์วข้อง ภ�ย์ใต้่  
“ค้ณะทำำ�ง�นิจััดำทำำ�แผินิพัื่ฒนิ�ก�รเกษต่รในิพ่ื่�นิทีำ� EEC เพ่ื่�อจััดำทำำ�
แผินิง�นิโค้รงก�รให้สอดำค้ล้องกับนิโย์บ�ย์ก�รพัื่ฒนิ� EEC และ 
เป็ันิแผินิง�นิทีำ�ส�ม�รถ่รองรับต่่อสถ่�นิก�รณ์หลังโค้วิดำ ในิร่ปัแบบ 
New Normal รวมถึ่งจัะมีก�รเช่ี�อมโย์งกับฐ�นิข้อม่ลด้ำ�นิก�รเกษต่ร 
(Big Data) จั�กศุ่นิย์์ข้อม่ลเกษต่รแห่งชี�ติ่ National Agricultural 
Big Data Center (NABC) โดำย์ได้ำกำ�หนิดำแนิวทำ�งก�รพื่ัฒนิ�ในิ  
5 ค้ลัสเต่อร์หลัก ได้ำแก่ ค้ลัสเต่อร์ผิลไม้ ค้ลัสเต่อร์ปัระมง ค้ลัสเต่อร์
พ่ื่ชีพื่ลังง�นิ ค้ลัสเต่อร์สมุนิไพื่ร และค้ลัสเต่อร์ High Valued Crops 
เช่ีนิ ปัศุุสัต่ว์ เพ่ื่�อเช่ี�อมโย์งกับก�รพัื่ฒนิ�อุต่ส�หกรรม S-Curve  
และ New S-Curve ในิพ่ื่�นิทีำ�

 ทัำ�งนีิ� ย์ังได้ำร่วมม่อกับสภ�อุต่ส�หกรรมแห่งปัระเทำศุไทำย์  
ต่่อย์อดำภ�ค้เกษต่รด้ำวย์โมเดำล “เกษต่รอุต่ส�หกรรมทำันิสมัย์” 
ปัระกอบด้ำวย์ 5 กรอบค้ว�มร่วมม่อ เพิื่�ม 4 เป้ั�หม�ย์ ในิส่วนิของ
กรอบค้ว�มร่วมม่อ ได้ำแก่ ก�รผิลิต่ ก�รแปัรร่ปั ก�รต่ล�ดำ เทำค้โนิโลย์ ี
และโลจัิสติ่กส์ เพิื่�ม 4 เปั้�หม�ย์ ได้ำแก่ เพิื่�มร�ย์ได้ำเกษต่รกร  
เพิื่�มม่ลค่้�สินิค้้�เกษต่ร เพิื่�มขีดำค้ว�มส�ม�รถ่ในิก�รแข่งขันิ และ 
เพิื่�มผิลิต่ภัณฑ์์มวลรวมปัระเทำศุ (GDP) โดำย์ดำำ�เนิินิก�รนิำ�ร่องในิพ่ื่�นิทีำ� 
ต่�มแผินิพัื่ฒนิ�ภ�ค้ก�รเกษต่รในิระเบีย์งเศุรษฐกิจัต่ะวันิออก (EEC) 
ในิ 5 กลุ่มค้ลัสเต่อร์ทำ�งก�รเกษต่ร ซึ่�งจัะนิำ�ไปัส่่ก�รสร้�งค้ว�ม 
เป็ันิศุ่นิย์์กล�ง (Hub) เกษต่รและอ�ห�รปัลอดำภัย์ รวมทัำ�งโค้รงก�ร
ปัล่กไม้มีค่้� เพ่ื่�อเพิื่�มป่ั�ชุีมชีนิและฟ้�นิฟ่ป่ั�เส่�อมโทำรม ต่ลอดำจันิ 
ผิลักดัำนิให้รับรองก�รจััดำก�รสวนิป่ั� (Forest Management)  
ด้ำวย์ม�ต่รฐ�นิ มอก. 14061
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5.	การป็ระสานความร่วมม่อก่บสาธารณร่ฐ์ป็ระชีาชีนจีน
 จั�กสถ่�นิก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ดำของโรค้โค้วิดำ-19 ทำำ�ให้เกิดำผิลกระทำบต่่อ 
ก�รส่งออกสินิค้้�ผิลไม้สดำของไทำย์ กระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ จึังได้ำเร่งห�ร่อ 
กับกระทำรวงศุุลก�กรจีันิ (General Administraton of Customs of People’s 
Republic of Chaina : GACC) เพ่ื่�อขอเปิัดำใช้ีด่ำ�นิขนิสินิค้้�ผ่ิ�นิด่ำ�นิต่งซิ่ง และ 
ด่ำ�นิรถ่ไฟผิิงเสีย์ง ซึ่�งทัำ�งสองฝ่้�ย์ได้ำบรรลุข้อต่กลงและลงนิ�มร่วมกันิในิพิื่ธีุ์ส�ร 
ว่�ด้ำวย์ก�รใช้ีข้อบังคั้บใหม่ในิก�รต่รวจัสอบกักกันิโรค้ในิก�รนิำ�เข้� - ส่งออกผิลไม้ไทำย์
จีันิทีำ�ผ่ิ�นิปัระเทำศุทีำ�ส�ม ระหว่�งกระทำรวงเกษต่รและสหกรณ์ไทำย์และ GACC เพ่ื่�อ
เป็ันิก�รลดำผิลกระทำบจั�กก�รระบ�ดำของโรค้โค้วิดำ-19 ทีำ�มีต่่อก�รค้้�ของทัำ�งสอง
ปัระเทำศุ โดำย์ให้ด่ำ�นิทีำ�เกี�ย์วข้องในิมณฑ์ลย์่นินิ�นิและมณฑ์ลกว่�งซี่ ใช้ีข้อบังคั้บ 
ในิก�รต่รวจัสอบกักกันิโรค้ทีำ�ได้ำระบุไว้ในิพิื่ธีุ์ส�รอย่์�งเป็ันิทำ�งก�ร ตั่�งแต่่วันิทีำ�  
29 เมษ�ย์นิ 2563
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ภาวะเศรษฐ์กิจการเกษติรป็	ี2563

	 ภาวะเศรษฐกิจิการเกษตรป	ี2563	หด็ตัวร้อยละ	3.3	เม้�อเท่่ยบ
กับปี	 2562 โดำย์ส�ข�พ่ื่ชี ส�ข�ปัระมง ส�ข�บริก�รทำ�งก�รเกษต่ร และส�ข� 
ป่ั�ไม้ หดำตั่วร้อย์ละ 4.7 2.6 3.6 และ 0.5 ต่�มลำ�ดัำบ ส่วนิส�ข�ปัศุุสัต่ว์ ขย์�ย์ตั่ว 
ร้อย์ละ 2.7

 ปัจิจัิยลบ

 l สถ่�นิก�รณ์ภัย์แล้งทีำ�รุนิแรงต่่อเนิ่�องจั�กปัี 2562 ถึ่งชี่วงกล�งปัี 2563  
ทำำ�ให้มีปัริม�ณนิำ��ไม่เพีื่ย์งพื่อต่่อก�รเพื่�ะปัล่กพ่ื่ชี และก�รเจัริญเติ่บโต่ของพ่ื่ชีและ 
สัต่ว์นิำ�� ส่งผิลให้ผิลผิลิต่พ่ื่ชีและปัระมงสำ�คั้ญลดำลง ทัำ�งข้�ว มันิสำ�ปัะหลัง อ้อย์โรงง�นิ 
สับปัะรดำโรงง�นิ ย์�งพื่�ร� ปั�ล์มนิำ��มันิ มังคุ้ดำ เง�ะ กุ้งทำะเลเพื่�ะเลี�ย์ง และปัล�นิำ��จ่ัดำ 
นิอกจั�กนีิ� ฝ้นิทีำ�ม�ล่�ช้ี�ในิช่ีวงต้่นิฤด่ำเพื่�ะปัล่ก และภ�วะฝ้นิทิำ�งช่ีวงในิบ�งพ่ื่�นิทีำ�  
ยั์งทำำ�ให้เกษต่รกรมีก�รปัรับเปัลี�ย์นิก�รเพื่�ะปัล่กพ่ื่ชี

 l ก�รระบ�ดำของโรค้และแมลงศุัต่ร่พ่ื่ชี อ�ทำิ โรค้ใบด่ำ�งมันิสำ�ปัะหลัง  
โรค้ไหม้ข้�ว โรค้ใบร่วงย์�งพื่�ร� และก�รระบ�ดำของหนิอนิกระท้่ำข้�วโพื่ดำล�ย์จุัดำ  
ส่งผิลให้ผิลผิลิต่พ่ื่ชีบ�งส่วนิได้ำรับค้ว�มเสีย์ห�ย์

 l สถ่�นิก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ดำของโค้วิดำ-19 ในิช่ีวงต้่นิปัี 2563 ทำำ�ให้ 
มีม�ต่รก�รปิัดำเม่อง ไม่มีเทีำ�ย์วบินิและพื่นัิกง�นิในิก�รขนิส่งสินิค้้� รวมถึ่งก�รปิัดำด่ำ�นิ
ก�รค้้�ชี�ย์แดำนิ ส่งผิลกระทำบต่่อก�รขนิส่ง ก�รค้้� และก�รส่งออกสินิค้้�เกษต่ร

 l ก�รปิัดำสถ่�นิปัระกอบก�ร ก�รหย์ุดำชีะงักของกิจักรรมก�รผิลิต่ ก�รขนิส่ง 
ภ�ค้ก�รท่ำองเทีำ�ย์ว และภ�ค้บริก�รต่่�ง ๆ จั�กผิลกระทำบของโค้วิดำ-19 ทำำ�ให้แรงง�นิ
ต่่�งด้ำ�วเดิำนิทำ�งกลับปัระเทำศุ และยั์งไม่ส�ม�รถ่เดิำนิทำ�งกลับเข้�ม�ทำำ�ง�นิ 
ทีำ�ปัระเทำศุไทำย์ได้ำ ส่งผิลให้เกิดำปััญห�ข�ดำแค้ลนิแรงง�นิในิภ�ค้เกษต่ร อ�ทำิ แรงง�นิ
เก็บผิลไม้ และแรงง�นิกรีดำย์�ง

 l เศุรษฐกิจัโลกทีำ�อย่่์ในิภ�วะชีะลอตั่ว รวมทัำ�งค้ว�มขัดำแย้์งทำ�งก�รค้้�ระหว่�ง
ปัระเทำศุ ส่งผิลให้ก�รส่งออกสินิค้้�เกษต่รและผิลิต่ภัณฑ์์ของไทำย์ฟ้�นิตั่วได้ำช้ี�

ภาวะเศรุษฐกิจ
การเกษติร	ป็	ี2563	และแนวโน้มปี็	2564
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	 ปัจิจัิยบวก

 l ม�ต่รก�รเยี์ย์วย์�และฟ้�นิฟ่เกษต่รกร จั�กผิลกระทำบ 
ของโค้วิดำ-19 โดำย์ม�ต่รก�รเยี์ย์วย์�เกษต่รกร ได้ำมีก�รจ่ั�ย์เงินิ  
5,000 บ�ทำ ให้แก่เกษต่รกร ต่่อเนิ่�อง 3 เด่ำอนิ เพ่ื่�อช่ีวย์บรรเทำ� 
ผิลกระทำบจั�กวิกฤต่โค้วิดำ-19 ทำำ�ให้เกษต่รกรมีร�ย์ได้ำและส�ม�รถ่
ทำำ�ก�รเกษต่รได้ำต่่อเน่ิ�อง ม�ต่รก�รรองรับแรงง�นิค่้นิถิ่�นิ ได้ำช่ีวย์
เหล่อให้แรงง�นิทีำ�ถ่่กเลิกจ้ั�งกลับค่้นิถิ่�นิบ้�นิเกิดำม�ทำำ�ก�รเกษต่ร 
ให้ส�ม�รถ่เลี�ย์งต่นิเองและค้รอบค้รัวได้ำ และโค้รงก�ร 1 ต่ำ�บล  
1 เกษต่รทำฤษฏิีใหม่ เป็ันิก�รสร้�งภ่มิคุ้้มกันิและเปั็นิทำ�งรอดำ 
ในิสถ่�นิก�รณ์ก�รระบ�ดำของโค้วิดำ-19

 l ก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�ต่ล�ดำสินิค้้�เกษต่รออนิไลนิ์  
ผ่ิ�นิแพื่ลต่ฟอร์ม Lazada และ Shopee ช่ีวย์เพิื่�มชี่องทำ�ง 
ในิก�รจัำ�หน่ิ�ย์สินิค้้�เกษต่รให้แก่เกษต่รกรและสถ่�บันิเกษต่รกร

 l ก�รดำำ�เนิินินิโย์บ�ย์อย่์�งต่่อเน่ิ�องของกระทำรวงเกษต่ร
และสหกรณ์ อ�ทิำ ก�รพัื่ฒนิ�เกษต่รกรส่่ Smart Farmer และ 
พัื่ฒนิ�สถ่�บันิเกษต่รกรให้มีค้ว�มเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษต่รกรม่อ
อ�ชีีพื่ทีำ�มีศัุกย์ภ�พื่ทัำ�งด้ำ�นิก�รผิลิต่ ก�รแปัรร่ปั และก�รต่ล�ดำ  
โดำย์ใช้ีหลักก�รต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ค้วบค้่่กับก�รใช้ีเทำค้โนิโลย์ีและ
นิวัต่กรรม

 l ม�ต่รก�รกระตุ้่นิเศุรษฐกิจัของภ�ค้รัฐ อ�ทิำ โค้รงก�ร  
“เร�ไม่ทิำ�งกันิ” โค้รงก�ร “เร�เทีำ�ย์วด้ำวย์กันิ” และโค้รงก�ร  
“ค้นิละค้รึ�ง” ทำำ�ให้ค้นิไทำย์เดิำนิทำ�งท่ำองเทีำ�ย์วและบริโภค้สินิค้้� 
ม�กขึ�นิ ส่งผิลให้ค้ว�มต้่องก�รสินิค้้�เกษต่รและอ�ห�รเพิื่�มขึ�นิ

 l ก�รพัื่ฒนิ�ศุักย์ภ�พื่ในิก�รผิลิต่สินิค้้�เกษต่รของไทำย์  
และก�รสร้�งค้ว�มเช่ี�อมั�นิในิคุ้ณภ�พื่ม�ต่รฐ�นิของสินิค้้�เกษต่รไทำย์ 
ทำำ�ให้หล�ย์ปัระเทำศุย์ังค้งมีค้ว�มต่้องก�รนิำ�เข้�สินิค้้�เกษต่รและ
อ�ห�รของไทำย์
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แนวโน้มเศรษฐ์กิจการเกษติรป็	ี2564

	 แนวโน้มเศรษฐกิจิการเกษตรปี	 2564	 คาด็ว่าจิะขยายตัวอย่้ในช่่วงร้อยละ	 
1.3	-	2.3	โดำย์ส�ข�พ่ื่ชี ขย์�ย์ตั่วร้อย์ละ 1.9 - 2.9 ส�ข�ปัศุุสัต่ว์ ขย์�ย์ตั่วร้อย์ละ 1.0 - 2.0 ส�ข�ปัระมง  
ขย์�ย์ตั่วร้อย์ละ 0.1 - 1.1 ส�ข�บริก�รทำ�งก�รเกษต่ร ขย์�ย์ตั่วร้อย์ละ 0.2 - 1.2 และส�ข�ป่ั�ไม้  
ขย์�ย์ตั่วร้อย์ละ 1.0 - 2.0 โดำย์มีปััจัจััย์สนัิบสนุินิ ดัำงนีิ�

 l สภ�พื่อ�ก�ศุทีำ�เอ่�ออำ�นิวย์ต่่อก�รทำำ�ก�รเกษต่รม�กขึ�นิ โดำย์ค้�ดำว่�จัะมีปัริม�ณนิำ��เพีื่ย์งพื่อ
สำ�หรับก�รเพื่�ะปัล่ก และไม่ปัระสบปััญห�ภัย์แล้งทีำ�รุนิแรงเหม่อนิปีัทีำ�ผ่ิ�นิม�

 l ก�รดำำ�เนิินินิโย์บ�ย์ด้ำ�นิก�รเกษต่รทีำ�ต่่อเน่ิ�อง ทัำ�งก�รบริห�รจััดำก�รทำรัพื่ย์�กรนิำ�� ก�รพัื่ฒนิ� 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer ก�รจััดำทำำ�ฐ�นิข้อม่ลขนิ�ดำใหญ่ (Big Data) เพ่ื่�อก�ร 
ตั่ดำสินิใจั ก�รส่งเสริมก�รใช้ีเทำค้โนิโลยี์ในิก�รผิลิต่และย์กระดัำบคุ้ณภ�พื่สินิค้้�เกษต่ร ก�รส่งเสริม 
ก�รรวมกลุ่ม ก�รใช้ีหลักก�รต่ล�ดำนิำ�ก�รผิลิต่ ทำำ�ให้ก�รบริห�รก�รผิลิต่มีค้ว�มสอดำค้ล้องกับ 
ค้ว�มต้่องก�รของต่ล�ดำ มีก�รว�งแผินิก�รผิลิต่และก�รใช้ีปััจัจััย์ก�รผิลิต่อย์่�งเหม�ะสม ซึ่�งช่ีวย์ลดำต้่นิทุำนิ
ก�รผิลิต่ ทำำ�ให้เกษต่รกรมีร�ย์ได้ำทีำ�มีเสถี่ย์รภ�พื่ม�กขึ�นิ รวมถึ่งก�รดำำ�เนิินิแผินิง�นิโค้รงก�รทีำ�เกี�ย์วข้อง
กับก�รเกษต่รต่�มกรอบก�รฟ้�นิฟ่เศุรษฐกิจัและสังค้มของปัระเทำศุ

 l ในิปีั 2564 ค้�ดำว่�จัะเป็ันิโอก�สของภ�ค้เกษต่รไทำย์ทีำ�ปัระเทำศุต่่�ง ๆ มีก�รนิำ�เข้�อ�ห�ร 
จั�กปัระเทำศุไทำย์เพิื่�มขึ�นิ โดำย์เฉพื่�ะสินิค้้�ปัศุุสัต่ว์และผิลิต่ภัณฑ์์ทีำ�มีระบบก�รผิลิต่ทีำ�ได้ำม�ต่รฐ�นิ และ
ก�รเฝ้้�ระวังค้วบคุ้มโรค้ระบ�ดำอย์่�งต่่อเน่ิ�อง ทำำ�ให้ต่่�งปัระเทำศุมีค้ว�มเช่ี�อมั�นิในิคุ้ณภ�พื่สินิค้้�ของไทำย์

 l สถ่�นิก�รณ์เศุรษฐกิจัไทำย์โดำย์รวมในิปีั 2564 ทีำ�มีแนิวโน้ิมขย์�ย์ตั่ว รวมทัำ�งม�ต่รก�รกระตุ้่นิ
เศุรษฐกิจัของภ�ค้รัฐทีำ�ต่่อเนิ่�อง ช่ีวย์สนัิบสนุินิให้มีก�รบริโภค้สินิค้้�ม�กขึ�นิ ส่งผิลให้ค้ว�มต่้องก�ร 
สินิค้้�เกษต่รและอ�ห�รเพิื่�มขึ�นิ

 l ทิำศุทำ�งเศุรษฐกิจัโลกในิปีั 2564 ทีำ�มีแนิวโน้ิมขย์�ย์ตั่วได้ำ รวมถึ่งโอก�สในิด้ำ�นิค้ว�มร่วมม่อ
และก�รเจัรจั�ข้อต่กลงทำ�งก�รค้้�ของไทำย์กับปัระเทำศุค้่่ค้้�ซึ่�งจัะส่งผิลดีำต่่อก�รส่งออกสินิค้้�เกษต่ร 
และอ�ห�รของไทำย์

อ่ติราการเติิบโติข่องผ่ลิติภ่ณฑ์์มวลรวมภาคเกษติร
ห้น่วย: ร้อัยลัะ

สาขา 2563 2564

ภัาคเกษตร -3.3 1.3 - 2.3

พ่ื่ชี -4.7 1.9 – 2.9

ปัศุุสัต่ว์ 2.7 1.0 – 2.0

ปัระมง -2.6 0.1 – 1.1

บริก�รทำ�งก�รเกษต่ร -3.6 0.2 – 1.2

ป่ั�ไม้ -0.5 1.0 – 2.0

ที�มา : กองนิโย์บ�ย์และแผินิพัื่ฒนิ�ก�รเกษต่ร สำ�นัิกง�นิเศุรษฐกิจัก�รเกษต่ร
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กระท่รวงเกษตรและสหกรณ์	:	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperative
http://www.moac.go.th/



สำานักงานปลัด็กระท่รวงเกษตรและสหกรณ์	:
Office	of	the	Permanent	Secretary	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperative

ถ่นินิร�ชีดำำ�เนิินินิอก กรุงเทำพื่ฯ 10200
โทำรศัุพื่ท์ำกล�ง 0 2281 5955, 0 2281 5884 http:// www.opsmoac.go.th/



กรมช่ลประท่าน	:	The	Royal	Irrigation	Department
811 ถ่.ส�มเสนิ แขวงถ่นินินิค้รไชีย์ศุรี เขต่ดุำสิต่ กรุงเทำพื่ฯ 10300

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2241 0020-29 โทำรส�ร 0 2241 3025 http://www.rid.go.th/


กรมตรวจิบัญช่่สหกรณ์	:	Cooperative	Auditing	Department
12 ถ่นินิกรุงเกษม แขวงวัดำส�มพื่ระย์� เขต่พื่ระนิค้ร กรุงเทำพื่ฯ 10200

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2628 5240-59 โทำรส�ร 0 2282 5881 http://www.cad.go.th/


กรมประมง	:	Department	of	Fisheries
50 เกษต่รกล�ง ถ่นินิพื่หลโย์ธุ์นิ แขวงล�ดำย์�ว เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2562 0600-15 โทำรส�ร 0 2562 0564 http://www.fisheries.go.th/


กรมปศุสัตว์	:	Department	of	Livestock	Development
69/1 ถ่นินิพื่ญ�ไทำ เขต่ร�ชีเทำวี กรุงเทำพื่ฯ 10400

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2225 5136-8 โทำรส�ร 0 2251 0986 http://www.dld.go.th


กรมพัื้ฒนาท่่�ดิ็น	:	Land	Development	Department
2003/61 หม่่ 5 ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ แขวงล�ดำย์�ว เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2941 1968-85 โทำรส�ร 0 2941 2227 http://www.ldd.go.th


กรมวิช่าการเกษตร	:	Department	of	Agriculture
50 ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2579 0151-8 http://www.doa.go.th


กรมส่งเสริมการเกษตร	:	Department	of	Agricultural	Extension
ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ แขวงล�ดำย์�ว จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2579 0121-8, 0 2940 6080-95 โทำรส�ร 0 2579 3018 http://www.doae.go.th

สถานที�ต่ิ�งส่วนราชีการและร่ฐ์วิสาหกิจ
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กรมส่งเสริมสหกรณ์	:	Cooperative	Promotion	Department
12 ถ่นินิกรุงเกษม เขต่พื่ระนิค้ร กรุงเทำพื่ฯ 10200

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2628 5133-4 โทำรส�ร 0 2282 6078 http://www.cpd.go.th


สำานักงานการปฏิิร้ปท่่�ดิ็นเพ้ื้�อเกษตรกรรม	:	Agricultural	Land	Reform	Office
ถ่นินิร�ชีดำำ�เนิินินิอก เขต่พื่ระนิค้ร กรุงเทำพื่ฯ 10200

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2282 9004, 0 2282 9006, 0 2282 9035-38 โทำรส�ร 0 2281 0815
http://www.alro.go.th



สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งช่าติ	:
National	Bureau	of	Agriculture	Commodity	and	Food	Standards

50 ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900
โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2561 2277 โทำรส�ร 0 2561 2096 http://www.acfs.go.th



สำานักงานเศรษฐกิจิการเกษตร	:	Office	of	Agriculture	Economics
50 ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2940 7224-6 โทำรส�ร 0 2940 7210 http://www.oae.go.th


กรมการข้าว	:	Rice	Department
50 ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ แขวงล�ดำย์�ว เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2561 3236, 0 2561 3056 http://www.ricethailand.go.th


กรมหม่อนไหม	:	The	Queen	Sirikit	Department	of	Sericulture
2175 ถ่.พื่หลโย์ธิุ์นิ แขวงล�ดำย์�ว เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2558 7924-26, 0 2558 7927 http://www.qsds.go.th


องค์การตลาด็เพ้ื้�อเกษตรกร	:	Marketing	Organization	For	Farmers
101 ถ่นินิย์่�นิพื่หลโย์ธิุ์นิ แขวงจัตุ่จัักร เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2279 1186 โทำรส�ร 0 2278 0139 http://www.mof.or.th


องค์การส่งเสริมกิจิการโคนมแห่งประเท่ศไท่ย	:	
Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand
เลขทีำ� 101 ถ่นินิกำ�แพื่งเพื่ชีร แขวงจัตุ่จัักร เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2279 8611-3 โทำรส�ร 0 2279 8603 http://www.dpo.go.th

รายงานประจำำาป ี2563
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องค์การสะพื้านปลา	:	Fish	Marketing	Organization
149 ถ่นินิเจัริญกรุง 58 แขวงย์�นินิ�ว� เขต่ส�ธุ์ร กรุงเทำพื่ฯ

โทำร 0 2111 7300 โทำรส�ร 0 2211 5899 http://www.fishmarket.co.th


การยางแห่งประเท่ศไท่ย	:	Rubber	Authority	of	Thailand
79 ม.16 ต่.ช้ี�งกล�ง อ.ช้ี�งกล�ง จั.นิค้รศุรีธุ์รรมร�ชี

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 7549 1570-2 โทำรส�ร 0 7549 1343 http://www.reothai.co.th


สถาบันวิจัิยและพัื้ฒนาพ้ื้�นท่่�ส้ง	(องค์การมหาช่น)	:
Highland	Research	and	Development	Institute	(Public	Organization)

65 ม.1 ถ่.สุเทำพื่ ต่.สุเทำพื่ อ.เม่อง จั.เชีีย์งใหม่ 50200
โทำรศัุพื่ท์ำ 0 5332 8496-8 โทำรส�ร 053-328494 http://www.hrdi.or.th



สำานักงานพัื้ฒนาการวิจัิยการเกษตร	(องค์การมหาช่น)	:
Agricultural	Research	Development	Agency	(Public	Organization)

2003/61 ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ แขวงล�ดำย์�ว เขต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพื่ฯ 10900
http://www.arda.or.th



สำานักงานพิื้พิื้ธภัณฑ์การเกษตรเฉัลิมพื้ระเก่ยรติพื้ระบาท่สมเด็็จิพื้ระเจ้ิาอย่้หัว
ถ่นินิพื่หลโย์ธิุ์นิ หลักกิโลเมต่รทีำ� 46-48 ต่.ค้ลองหนึิ�ง อ.ค้ลองหลวง จั.ปัทุำมธุ์�นีิ 12120

โทำรศัุพื่ท์ำ 0 2529 2212-13 โทำรส�ร 0 2529 2214 http://www.wisdomking.or.th
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รวบรวมและจ่ด้ทำาโด้ย

กองนโยบายและแผ่นพ่ฒนาการเกษติร
สำาน่กงานเศรษฐ์กิจการเกษติร
กระทรวงเกษติรและสหกรณ์

โทร.	0	2940	7251		0	2940	6983
www.bapp.oae.go.th




