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	 จำกปัญหำภำคกำรเกษตรที่มีมำอย่ำงต่อเน่ืองยำวนำน	 
และยังไม่สำมำรถแก้ไขได้อย่ำงครบถ้วนในหลำยๆ	 ด้ำน	 ไม่ว่ำจะ
เป็นต้นทุนกำรผลิตที่สูงข้ึน	 ประสิทธิภำพกำรผลิตต�่ำ	 ส่งผลให้
เกษตรกรมีรำยได้ที่ไม่แน่นอน	 เกิดปัญหำหนี้สินครัวเรือนสะสม	
รัฐบำลเห็นถึงควำมส�ำคัญของปัญหำเหล่ำนี้	 จึงมีเจตจ�ำนงที่จะ 
ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง	 สำมำรถยืนหยัดอยู่ได้ด้วย
ตนเอง	
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนภำคกำรเกษตรมีควำมเข้มแข็ง	
มีกำรปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงแท้จริง	 จ�ำต้อง 
มีกำรปรับเปล่ียนปฏิรูประบบ	 ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำน 
ในรูปแบบใหม่	 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	
ให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนำแล้ว	 คนไทยมีควำมสุข	 สังคมมั่นคง	 เสมอภำคและ 
เป็นธรรม	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�ำหนดแนวนโยบำย
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนภำคเกษตรไว้	ดังนี้	
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1. นโยบำยกำรตลำดน�ำกำรผลิต

	 ใช้หลัก	 “ตลาดน�าการผลิต”	 เป็นแนวคิดด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำเกษตรแบบใหม่	 ในกำรวำงแผนกำรผลิตให้อุปสงค์
และอุปทำนเกิดควำมสมดุลกัน	 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ได้ก�ำหนดแนวทำงไปสู ่กำรปฏิบัติที่ เป ็นรูปธรรมอย่ำงจริงจัง	
สนับสนุนให้เกษตรกรด�ำเนินกำรใน	 5	 รูปแบบ	 คือ	 กำรเชื่อมโยง 
เกษตรกรกับหน่วยงำนภำครัฐ	 กำรเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชน	 
กำรเชื่อมโยงตลำดผ่ำนระบบสหกรณ์	 กำรเชื่อมโยงผ่ำนผู้น�ำเกษตรกร	
และกำรเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ค้ำ
	 ในช่วงที่ผ ่ำนมำ	 พบว่ำ	 สำมำรถเชื่อมโยงกับสหกรณ	์ 
518	 แห่ง	 ภำคเอกชน	 109	 แห่ง	 จ�ำหน่ำยผลผลิตได้ทั้งสิ้น	 
1.77	 ล้ำนตัน	 มูลค่ำ	 39,051.67	 ล้ำนบำท	 ผ่ำนศูนย์กระจำย
สินค้ำสหกรณ์	 (Cooperative	 Distribution	 Center	 :	 CDC)	 
จ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต	 ผลิตผลทำงกำรเกษตร	 และสินค้ำอุปโภค	
บริโภค	 แก่สมำชิกและประชำชนทั่วไป	 มูลค่ำ	 2,037.77	 ล้ำนบำท	
ส่งเสริมกำรค้ำผลผลิตทำงกำรเกษตรกับภำคเอกชนและหน่วยงำน 
ต่ำงๆ	 เช่น	 สหกรณ์	 140	 แห่ง	 จ�ำหน่ำยให้กับห้ำงสรรพสินค้ำ 
โมเดิร์นเทรด	 รวม	 30	 แห่ง	 มูลค่ำ	 2,085.87	 ล้ำนบำท	 และ 
มีสหกรณ์	 55	 แห่ง	 ส่งออกผลผลิตกำรเกษตรไปยังต่ำงประเทศ 
รวมกว่ำ	 28	 ประเทศ	 มีผลผลิตจ�ำหน่ำยรวม	 32,851.26	 ตัน	 
มูลค่ำ	 952.25	 ล้ำนบำท	 ท�ำควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ	 (MOU)	 
โดยสหกรณ์	 170	 แห่ง	 จับคู่ค้ำกับผู ้ประกอบกำรภำคเอกชน 
และองค์กรต่ำงๆ	 รวม	 109	 แห่ง	 ซื้อขำยผลผลิตกำรเกษตร	
818,872.34	ตัน	มูลค่ำ	17,008.01	ล้ำนบำท	
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2. นโยบำยตำมหลัก 3 ต (ต่อ เติม แต่ง)

	 เพ่ือวำงรำกฐำนกำรผลิตในระยะยำว	 โดยขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรและสหกรณ์ระยะ	 
20	 ปี	 (2560-2579)	 น�ำไปสู่วิสัยทัศน์	 เกษตรกรมั่นคง	 ภำคกำรเกษตรมั่งคั่ง	 ทรัพยำกรเกษตรยั่งยืน	 และก�ำหนด 
เป็นแผนพัฒนำกำรเกษตร	 5	 ปี	 ในปี	 2561	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองนโยบำยรัฐบำลที่มุ ่งเน้น	 
กำรปฏิรูปภำคเกษตร	ด้วยหลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิต	 ลดต้นทุนกำรผลิต	 เพ่ิมรำยได้	 และลดหนี้สินครัวเรือน	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรรวมกลุ่มเป็นสถำบันเกษตรกร	 
สร้ำงสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็นมืออำชีพ	 สนับสนุนและส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ	 
รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้วยตรำสัญลักษณ์สินค้ำเกษตรและอำหำรได้คุณภำพปลอดภัย	 โดยน�ำหลักคิด	 หลักกำร	 
มำด�ำเนินกำร	ต่อ	:	เติม	:	แต่ง	โครงกำรตำมนโยบำยส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	15	โครงกำร	คือ

 2.1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ ปี 2557 - 2560 (แผนบูรณำกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำ) มีกำรพัฒนำแหล่งน�้ำและระบบกระจำยน�้ำ	 ท�ำได้มำกกว่ำรัฐบำลที่ผ่ำนมำถึง	 6	 เท่ำ	 
โดยได้สำนต่องำนก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ	 ฝำย	 สถำนีสูบน�้ำ	 ประตูระบำยน�้ำ	 และอื่นๆ	 รวม	 76,081	 แห่ง	 
เพิ่มปริมำณน�้ำได้	 1,526	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 พื้นที่กำรเกษตรเพิ่มขึ้น	 5.18	 ล้ำนไร่	 เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	 
2,750	บำท/ไร่/ปี	ซึ่งในปี	2561	ด�ำเนินกำร	ดังนี้	

  1) พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกระจำยน�้ำทั้งในและนอกเขตชลประทำน	โดย
	 	 	 (1)	 ก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน	10	โครงกำร	ประกอบด้วย	โครงกำรขนำดใหญ่	9	โครงกำร	
และโครงกำรจัดหำแหล่งน�้ำและเพ่ิมพื้นท่ีชลประทำน	 1	 โครงกำร	 จะสำมำรถเพ่ิมพื้นที่ชลประทำนและพื้นที ่
รับประโยชน์จำกแหล่งน�้ำเพิ่มขึ้น	280,888	ไร่	ขณะนี้เพิ่มพื้นที่ชลประทำนแล้ว	8,000	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	2.84
	 	 	 (2)	 พัฒนำแหล่งน�้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำแล้วเสร็จ	 47	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 25.27	 
ของเป้ำหมำย	187	แห่ง	ก่อสร้ำงแหล่งน�้ำชุมชน	7	แห่ง	อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	ผลงำนคิดเป็นร้อยละ	27.07
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	 	 	 (3)	 จัดหำแหล่งน�้ำในระดับไร่นำแล้วเสร็จ	
30,934	บ่อ	คิดเป็นร้อยละ	68.74	ของเป้ำหมำย	45,000	บ่อ	
	 	 	 (4)	 แหล ่งน�้ ำในเขตปฏิรูปที่ดินแล ้วเสร็จ	 
19	แห่ง	ร้อยละ	38.00	ของเป้ำหมำย	50	แห่ง	
	 	 	 (5)	 เพิ่มประสิทธิภำพแหล่งน�้ำชลประทำนเดิม	 
410	 แห ่ง 	 พื้น ท่ีชลประทำนเดิมได ้รับกำรปรับปรุง ท้ังสิ้น	 
1,913,875	 ไร่	 ประกอบด้วย	 กำรปรับปรุงพื้นที่ชลประทำนเดิม	 
1,797,575	 ไร่	 จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 6,400	 ไร่	 และ 
จัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรม	 109,900	 ไร่	 ด�ำเนินกำรแล้วคิดเป็น
ร้อยละ	69.36	
	 	 	 (6)	 ปฏิบัติกำรฝนหลวง	 มีกำรข้ึนบินปฏิบัติกำร 
ฝนหลวง	 จ�ำนวน	 203	 วัน	 มีจ�ำนวนวันฝนตก	 186	 วัน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	91.63	และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์	163.56	ล้ำนไร่	คิดเป็น
ร้อยละ	71.11	ของเป้ำหมำย	230	ล้ำนไร่

  2) กำรจัดกำรงำนชลประทำน 25.25	 ล้ำนไร	่ 
เพ่ือให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทำนสำมำรถรับน�้ำได้อย่ำง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม	 โดยปรับปรุงแหล่งน�้ำ	 ซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
1,337	รำยกำร	ด�ำเนินงำนได้ร้อยละ	51.68

  3) ปรับปรุงทำงน�้ำ ทำงผันน�้ำ พื้นที่รับน�้ำนอง  
เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดท�ำผังเมือง และระบบป้องกัน 
น�้ำท่วมชุมชนและพื้นที่ เศรษฐกิจ โดยก่อสร้ำงโครงกำร 
บรรเทำอุทกภัยอ�ำเภอหำดใหญ่	 (ระยะที่	 2)	 ก่อสร้ำงโครงกำร 
บรรเทำอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมรำชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
และโครงกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน�้ำ	 ซึ่งจะป้องกันและ 
บรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ เกษตรกรรมและพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ	 
703,657	ไร่	ภำพรวมคิดเป็นร้อยละ	28.13	

  4) พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสีย ป้องกันระดับควำมเค็มและลดน�้ำเสียจำกแหล่ง
ก�ำเนิด ด�ำเนินโครงกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ	 ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม 
และพื้นที่ชุมชนเมืองได้รับกำรแก้ปัญหำน�้ำเค็มรุกล�้ำ	 266,365	 ไร่	
คิดเป็นร้อยละ	24.83
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 2.2 ก ำ ร พั ฒ น ำ ศู น ย ์ เ รี ย น รู ้ ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็น 
ศูนย์รวมกำรเรียนรู้และให้บริกำรด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
ในพื้นที่	 882	 ศูนย์	 ศูนย์เครือข่ำย	 10,523	 แห่ง	 เพื่อให้เกษตรกร 
น�ำควำมรู้ไปใช้ลดต้นทุนกำรผลิตได้ครัวเรือนละ	 10,716	 บำท/ปี	 
ด�ำเนินกำรต่อเนื่องจนถึง	 ปี	 2561	 โดยวิเครำะห์ศักยภำพ	 ศพก.	 
มีศูนย์ระดับ	 A	 =	 470	 ศูนย์	 ระดับ	 B	 =	 401	 ศูนย์	 ระดับ	 
C	=	11	ศูนย์	จัดท�ำ/ปรับปรุงฐำนเรียนรู้เพื่อให้บริกำรแก่เกษตรกร 
ทั้ งด ้ ำนพืช	 ประมง	 ปศุสัตว ์ 	 ทรัพยำกรกำรเกษตร	 และ 
ได้จัดกระบวนกำรเรียนรู ้/อบรม/ดูงำน/ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
แก่เกษตรกรแล้ว	 162,786	 รำย	 จัดตั้งศูนย์เครือข่ำยเพิ่มขึ้น 
เป็น	10,702	ศูนย์

 2.3 กำรส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำกกำรส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มำอย่ำงต่อเนื่อง 
ท�ำให้มีพื้นที่แปลงใหญ่ทั้งประเทศ	 3.72	 ล้ำนไร่	 เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร	 277,127	 รำย	 ผลิตสินค้ำ	 74	 ชนิด	 
เกษตรกรสำมำรถสร้ำงมูลค่ำผลผลิตรวม	 6,075	 ล้ำนบำท	 ปี	 2561	 อยู ่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	 3,880	 แปลง	 
ประกอบด้วย	 ส่งเสริมพ้ืนที่แปลงใหญ่ด้ำนพืช	 1,200	 แปลง	 ข้ำว	 2,350	 แปลง	 ประมง	 70	 แปลง	 ปศุสัตว์	 
160	แปลง	หม่อนไหม	20	แปลง	พื้นที่แปลงใหญ่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	80	แปลง
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 2.4 กำรบรหิำรจดักำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนทีเ่กษตรเพือ่กำรบรหิำรจดักำร 
เชิงรุก (Agri-Map) มีกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่ให้เหมำะสม	 4	 แสนไร่	 เป็นกิจกรรมอื่นที่มีควำม 
หลำกหลำยและเป็นทำงเลือกใหม่	 เช่น	 โคเนื้อ	 แปลงหญ้ำอำหำรสัตว์	 ท�ำให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น	 
ได้แก่	 กำรผลิตแบบเกษตรผสมผสำนเพ่ิมข้ึน	 595	 บำท/ไร่	 ปลูกหญ้ำเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น	 1,367	 บำท/ไร่	 และ 
เล้ียงปลำเพิ่มขึ้น	 5,810	 บำท/บ่อ	 ปี	 2561	 ด�ำเนินกำรต่อเนื่อง	 โดยปรับปรุงข้อมูลในแผนที่	 Agri-map	 เป็น	 
Agri-Map	Online	มีเป้ำหมำยกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่ให้เหมำะสม	353,500	ไร่	ด�ำเนินกำรแล้ว	94,532	ไร่	

 2.5 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเกษตรกร 
รุ ่นใหม่และเกษตรกรปรำดเปรื่องสู่กำรเป็นผู ้ประกอบกำรด้ำนกำรเกษตรมืออำชีพ	 เสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
และควำมภำคภูมิใจในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมแล้ว	 1,012,665	 รำย	 ปี	 2561	 มีเป้ำหมำย	 73,715	 รำย	 
ด�ำเนินกำรแล้ว	49,742	รำย
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 2.6 กำรจัดตั้งธนำคำรสินค ้ำเกษตร เพื่อ 
ช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของสมำชิกสถำบันเกษตรกรและ
คนในชุมชนเป็นหลัก	 โดยกำรรับฝำก	ถอน	 ให้ยืม	หรือแลกเปลี่ยน
สินค้ำเกษตร	เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร	ลดต้นทุนกำรผลิต	น�ำวัสดุ
เหลือใช้ทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมมำผลิตปุ๋ย	 เช่น	 ธนาคาร 
ปุ ๋ยอินทรีย์ สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นปีละไม่ต�่ำกว่ำ	 
12,000	 บำท	 ลดต้นทุนกำรซ้ือปุ ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภำพได้ 
รำยละไม่ต�่ำกว่ำ	 8,000	 บำท	 ธนาคารเมล็ดพันธุ ์ข้าวชุมชน  
มีกำรส�ำรองเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี	 85,000	 กิโลกรัม	 คิดเป็นมูลค่ำ	 
1.80	 ล้ำนบำท	 มีทุนส�ำรองส�ำหรับบริหำรจัดกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำว	 
1.40	 ล้ำนบำท	 ธนาคารโค-กระบือ	 ท�ำให้เกษตรกรเป็นเจ้ำของ	 
โค-กระบือ	 คิดเป ็นมูลค ่ำ	 111,362	 บำท/รำย	 ป ี 	 2561	 
มีเป้ำหมำย	173	แห่ง	 (เดิม	60	แห่ง	ใหม่	113	แห่ง)	โดยธนำคำร 
เดิมได้แนะน�ำ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเพื่อเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถธนำคำร	 เช่น	 ธนำคำรข้ำว	 31	 แห่ง	 ธนำคำรโคนม
ทดแทนฝูง	 8	 แห่ง	 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยหมักได้	 
2,236	 ตัน	 ผลิตน�้ำหมักชีวภำพได้	 432,870	 ลิตร	 และจัดตั้ง 
ธนำคำรใหม่แล้ว	 56	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 ผลผลิตสัตว์น�้ำด้ำน
กำรประมง	 20	 แห่ง	 ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร	 16	 แห่ง	 
ธนำคำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน	20	แห่ง

 2.7 กำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรรูปแบบ 
ประชำรัฐ ด�ำเนินกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ผู ้น�ำ 
และสมำชิกสหกรณ์	 เพ่ือพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให ้กับสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป ็นองค ์กรหลักระดับอ�ำเภอ	 
8,884	 รำย	 และจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงำนพัฒนำสหกรณ ์
ภำยใต้ควำมร่วมมือ	1	หอกำรค้ำ	1	สหกรณ์	3,273	รำย	

 2.8 กำรจัดระเ บียบประมงให ้ เป ็นไปตำม
มำตรฐำน โดยก�ำหนดนโยบำยก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร 
ด ้ำนกำรประมง	 และอนุ รักษ ์ทรัพยำกรสัตว ์น�้ ำ 	 ควบคุม	 
ตรวจสอบเรือที่ออกไปท�ำกำรประมงไม่เกินจ�ำนวนวันสูงสุด 
ที่ก�ำหนด	 5,500	 ล�ำ	 ตรวจสอบกำรเข้ำออกเรือประมงพำณิชย์	
109,510	ครั้ง	ติดตำมควบคุมและเฝ้ำระวังกำรท�ำประมง	576	ครั้ง	
ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลสภำวะทรัพยำกรกำรประมง	 เพื่อประกอบ
กำรประเมินศักยภำพกำรผลิต	(MSY)	ของเรือประมง	750	ล�ำ
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 2.9 กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน (GAP) 

  1) ตรวจรับรองและตรวจติดตำมมำตรฐำนฟำร์ม 
	 	 	 (1)	 ด้ำนพืช	 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	 
GAP	 26,141	 ฟำร์ม	 พื้นที่	 101,829	 ไร่	 ตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำวให้ได้มำตรฐำน	 (GAP/GI)	 
5,000	แปลง	สนับสนุนกำรพัฒนำผลผลิตสินค้ำเกษตร	GAP	ขั้นต้น	แปลงใหญ่	5,853	แปลง	ส่งเสริมและพัฒนำ 
กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยตำมมำตรฐำนต่ำงๆ	450	รำย
	 	 	 (2)	 ด้ำนประมง	ตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน	15,158	ฟำร์ม	

  2) ตรวจรับรองสถำนประกอบกำรและโรงงำน 
	 	 	 (1)	 ด้ำนพืช	ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ/แปรรูปในระบบ	GMP/HACCP	271	โรงงำน	กำรผลิตข้ำว 
ตำมระบบ	 GMP/HACCP	 20	 โรง	 ตรวจสอบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมไทยตรำนกยูงพระรำชทำน	 
34,752.57	เมตร
	 	 	 (2)	 ด้ำนประมง	ตรวจประเมินโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ	206	แห่ง
	 	 	 (3)	 ด้ำนปศุสัตว์	 ตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำร	 37,416	 แห่ง	 มำตรฐำนฮำลำล	 
113	แห่ง

  3) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำเกษตร เพื่อกำรน�ำเข้ำและส่งออก 
	 	 	 (1)	 ด้ำนพืช	 ตรวจสอบตัวอย่ำงปัจจัยกำรผลิต/สินค้ำพืช/ผลิตภัณฑ์	 ผลผลิตทำงกำรเกษตร	
40,200	 ตัวอย่ำง	 ออกใบรับรองสุขอนำมัย	 (ปลอดศัตรูพืช)	 114,467	 ฉบับ	 ออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช/สำรพิษ
ตกค้ำง/สำรปนเปื้อน	19,977	ฉบับ	ออกใบอนุญำตตำมกฎหมำย	29,613	ฉบับ
	 	 	 (2)	 ด้ำนประมง	 ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมง	 66,790	 ตัวอย่ำง	 เฝ้ำระวัง	 ป้องกัน	 
ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยำ	48,972	ตัวอย่ำง
	 	 	 (3)	 ด ้ำนปศุสัตว ์	 ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว ์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนก�ำหนด	 
164,548	ตัวอย่ำง	

  4) ติดตำม/ก�ำกับดูแล และเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมมำตรฐำนบังคับ 
ที่มีผลบังคับใช้	 ขยำยผลกำรเรียนรู้ด้ำนอำหำรศึกษำ	 เชื่อมโยงกำรผลิต-กำรตลำดสินค้ำ	 Q	 รวมถึงพัฒนำและ 
ขยำยผลระบบตำมสอบสินค้ำเกษตร	(QR	Trace)	
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 2.10 กำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรทดแทนแรงงำน

  1) สนับสนุนเงินอุดหนุน ส�ำหรับจัดหำเครื่องจักกลทำงกำรเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 
24	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 สหกรณ์ผู้ผลิตข้ำว	 ได้แก่	 รถเกี่ยวนวดข้ำว	 รถด�ำนำ	 เครื่องหยอดข้ำว	 รถตักล้อยำง	 
รถไถนำ	และสหกรณ์โคนม/โคเนื้อ	ได้แก่	รถแทรคเตอร์	เครื่องผสมอำหำร	รถบรรทุกน�้ำนมดิบ	รถโฟล์คลิฟท์	เป็นต้น	

  2) สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น โดยอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่นระดับ	 1	 เพื่อพัฒนำทักษะและ 
เทคนิคท่ีถูกต้องในด้ำนกำรใช้และบ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์เกษตร	 และเครื่องจักรกลกำรเกษตร	 2,100	 รำย	 
อบรมช่ำงเกษตรท้องถ่ินระดับ	 2	 พัฒนำทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมจำกกำรอบรมระดับที่	 1	 จ�ำนวน	 50	 รำย	 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตแก่เกษตรกร	 500	 รำย	 บริกำรสำธิต 
กำรใช้เครื่องจักรกลฯ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในพื้นที่ส่งเสริมกำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่	680	ไร่

 2.11 กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จัดท�ำแผนที่	 
Organic	Mapping	 ผู้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	มกษ.	 มำตรฐำน
เอกชน	 และ	 PGS	 เพ่ือแสดงที่ ต้ังของแปลงเกษตรอินทรีย	์ 
10,754	 รำย	 141	 กลุ่ม	 พื้นที่	 227,137	 ไร่	 ปี	 2561	 มีเป้ำหมำย 
ด�ำเนินกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย ์/ยโสธรโมเดล	 /พื้นที่ทั่วไป	 
368,503	 ไร่	 ขณะนี้ด�ำเนินกำรแล้ว	 45,000	 ไร่	 และด�ำเนินกำร
เพิ่มพื้นที่กำรผลิตข้ำวอินทรีย์	300,000	ไร่	 เกษตรกรสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร	54	จังหวัด	
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 2.12 กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ขับเคลื่อน
โครงกำร	 5	 ประสำน	 สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง	
เกษตรกร	 70,034	 รำย	 น�ำหลักทฤษฎีใหม่ไปใช้ท�ำให้สร้ำง 
รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต	 5,553	 บำท/เดือน	 ลดรำยจ่ำย 
ท่ีไม่จ�ำเป็นได้/ฟุ ่มเฟือย	 128	 บำท/เดือน	 ลดต้นทุนกำรผลิต	 
1,736	 บำท/เดือน	 บริโภค/ใช้ปัจจัยกำรผลิต/และแรงงำนตนเอง	
แรงงำนคืนถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.20	เผยแพร่/ขยำยผลไปสู่เกษตรกร
รำยอื่นร้อยละ	59.17	ปี	2561	ได้ประเมินศักยภำพและกำรจัดกลุ่ม
เกษตรกรรำยเดิม	 70,034	 รำย	 แยกเป็น	 กลุ่ม	 A	 เป็นเกษตรกรที่ 
ประสบผลส�ำเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่	ขั้นที่	1	จ�ำนวน	17,534	รำย	 
กลุ ่ม	 B	 เป็นเกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่	 1	 
จ�ำนวน	 39,584	 รำย	 กลุ ่ม	 C	 เป็นเกษตรกรที่ไม่สำมำรถไปสู ่ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่	 1	 จ�ำนวน	 12,916	 รำย	 รับสมัครและ 
คัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่	 70,000	 รำย	 พื้นที่	 210,000	 ไร่	 
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว	 67,750	 รำย	 ซึ่งหน่วยงำนต่ำงๆ	 
ได้ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจ	 เช่น	 สำธิตกำรปรับปรุงดิน	 ส่งเสริม 
องค์ควำมรู ้ เชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว ์น�้ำ	 พัฒนำ 
ศักยภำพด้ำนปศุสัตว์	 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต	 สอนแนะกำรจัด
ท�ำบัญชีต้นทุนอำชีพ	 ให้ควำมรู้เรื่องกำรรวมกลุ่มในรูปแบบของ 
กำรสหกรณ์	เป็นต้น	

 2.13 กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำว 
ครบวงจร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกระทรวงพำณิชย	์ 
ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำสินค้ำข้ำวปี	 2561	 กล่ำวคือ	 
ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจรอย่ำง 
ต่อเนื่อง	 โดยก�ำหนดอุปสงค์	 30.524	 ล้ำนตันข้ำวเปลือก	 ซึ่ง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ	ดังนี้

  1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข ้ำว 
ในพื้นที่นำเหมำะสม
   (1) ส ่ ง เสริมการท� านาแบบแปลงใหญ ่  
2,350 แปลง	 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิต 
เมล็ดพันธุ ์ข ้ำว	 2,250	 ตัน	 สนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ดีให ้กับกลุ ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตข้ำวคุณภำพ	 900	 ตัน	 และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
ส�ำรวจควำมต้องกำรซื้อข้ำวแต่ละพื้นที่	 72	 จังหวัด	 ยกระดับ
มำตรฐำนโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถำบันเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน	 GMP	 และ	 HACCP	 เพื่อเพิ่มศักยภำพ 
กำรเชื่อมโยงตลำดข้ำวในนำแปลงใหญ่	 และจัดกิจกรรมเชื่อมโยง 
เพื่อสร้ำงข้อตกลงด้ำนกำรตลำด
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   (2) การส่งเสริมการผลิตข ้าวอินทรีย ์ 300,000 ไร ่ โดยจ่ำยเงินอุดหนุนกำรผลิต 
ข้ำวอินทรีย์	 ไร่ละ	 9,000	 บำท	 (แบ่งจ่ำย	 3	 ปี)	 รวมเป็นเงิน	 9,000	 ล้ำนบำท	 ปีที่	 1	 ผ่ำนกำรตรวจคุณสมบัติ	 
2,000	 บำท/ไร่	 ปีที่	 2	 ผ่ำนเป็นระยะปรับเปลี่ยน	 3,000	 บำท/ไร่	 และปีที่	 3	 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอินทรีย์	 
4,000	 บำท/ไร่	 รับสมัครเกษตรกรแล้ว	 54	 จังหวัด	 เป้ำหมำย	 30,000	 รำย	 อยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดเตรียม	 
กำรฝึกอบรมส�ำหรับเกษตรกรรำยเก่ำปี	 2560	 ที่ผ่ำนคัดเลือก	 1,242	 กลุ่ม	 28,749	 รำย	 และตรวจประเมิน 
ข้ำวอินทรีย์ให้กับเกษตรกรกลุ่มเตรียมควำมพร้อมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์แล้ว	 1,167	 กลุ่ม	 และสนับสนุนเงินอุดหนุน
ให้แก่เกษตรกรแล้วไร่ละ	4,009	บำท
   (3) ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย�าสูง (Precision Farming)	 ในนำแปลงใหญ ่
ประชำรัฐให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 โดยกำรจัดท�ำแปลงเรียนรู ้กำร 
ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง	 (Precision	 Farming)	 ในพื้นที่นำชลประทำนจังหวัดสุพรรณบุรี	 500	 ไร่	 
พื้นที่ข้ำวนำปีจังหวัดสุรินทร์	 และกิจกรรมจัดท�ำแปลงเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farming)	 
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร	90	ไร่	พระนครศรีอยุธยำ	90	ไร่	รวมทั้งสิ้น	680	ไร่
   (4) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อบริหำรจัดกำรใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวหอมมะลิคุณภำพชั้นเลิศ	 (Premium	 Grade)	 ให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	 
และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน	 ท�ำให้ได้ผลผลิตข้ำวหอมมะลิชั้นเลิศที่มีคุณภำพ 
ควำมหอมดีที่สุด	 ลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวได้ร้อยละ	 20	 ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่ำ	 500	 กิโลกรัม	 ด�ำเนินกำรในภำค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ	10	แปลง	ได้แก่	กำฬสินธุ์	2	แปลง	ยโสธร	2	แปลง	ศรีสะเกษ	3	แปลง	และสุรินทร์	3	แปลง
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  2) กำรควบคุมปริมำณกำรผลิตข้ำว
   (1) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561	 โดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้เกษตรกร 
ในกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำยไร่ละ	 2,000	 บำท	 ครัวเรือนละไม่เกิน	 15	 ไร่	 เป้ำหมำย	 
450,000	ไร่	(53	จังหวัด)	ด�ำเนินกำรแล้ว	344,091	ไร่
   (2) การปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561	 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	 ไร่ละ	 5	 กก.	
สนับสนุนค่ำไถ	2	ครั้งๆ	ละ	500	บำท	 เป้ำหมำย	400,000	 ไร่	 (22	จังหวัด	ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน�้ำแม่กลอง)	
ด�ำเนินกำรแล้ว	207,902	ไร่
   (3) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561	 สนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตให ้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอำหำรสัตว์	 (ต้นข้ำวโพดพร้อมฝัก	 และเมล็ดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์)	 ไร่ละ	 2,000	บำท	
ครัวเรือนละไม่เกิน	15	ไร่	เป้ำหมำย	400,000	ไร่	(28	จังหวัด)	ด�ำเนินกำรแล้ว	4,851	ไร่
	 	 กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้กำรผลิตข้ำวสอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด	 ด้วยกำรด�ำเนินโครงกำร 
ปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนกำรปลูกข้ำวรอบ	 2	 ท�ำให้พื้นที่ปลูกข้ำวนำปรังปี	 2560/61	 มีจ�ำนวน	 11.92	 ล้ำนไร	่ 
ผลผลิต	7.80	ล้ำนตัน	สำมำรถลดพื้นที่ลงจำกปี	2555/56	 (16.08	ล้ำนไร่)	 ได้ถึง	4.17	ล้ำนไร่	และผลผลิตลดลง 
จำก	 ปี	 2555/56	 (10.77	 ล้ำนตัน)	 2.97	 ล้ำนตัน	 ซึ่งสำมำรถลดปริมำณข้ำวไม่ให้ออกมำล้นตลำด	 ลดผลกระทบ 
ด้ำนรำคำข้ำวได้
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 2.15 กำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 
เพื่อชดเชยดอกเบ้ียแทนสมำชิก/กลุ ่มเกษตรกร	 182	 แห่ง	 จ�ำนวน	 27,622	 รำย	 จ�ำนวนมูลหน้ีต้นเงิน	 
2,803.44	ล้ำนบำท	ดอกเบี้ยชดเชย	61.02	ล้ำนบำท

 2.14 กำรจัดตลำดสินค้ำเกษตร 

  1) จัดตลำดสินค้ำเกษตร ที่ตลำด	 อ.ต.ก.และ 
ใน	38	จังหวัด	มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ	400	ล้ำนบำท

  2) พัฒนำตลำดเกษตรกร โดยจัดตั้งตลำดกลำง
สินค้ำเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ด้วยกำรจัดหำอุปกรณ์
และสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อพัฒนำศักยภำพแล้ว	4	แห่ง	ที่จังหวัดร้อยเอ็ด	
อุตรดิตถ์	 สมุทรสงครำม	 และเพชรบุรี	 ส�ำรวจพื้นที่และเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจัดตั้ง	Mini	อ.ต.ก.	20	แห่ง	ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว	 
5	แห่ง	อบรมเกษตรกรผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำในตลำดเกษตรกร	1,155	รำย	 
พัฒนำตลำด	 37	 แห่ง	 สัมมนำเกษตรกร/ผู้ประกอบกำร	 550	 รำย	
จัดตั้งตลำดในพื้นที่นิคมสหกรณ์	 (Co-op	 Market)	 และอบรม 
ให้ควำมรู้เกษตรกรในเรื่องของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรผลิต
สินค้ำปลอดภัยในนิคมสหกรณ์	22	นิคม	810	รำย	

  3) สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด และเชื่อมโยง
สินค้ำและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในต่ำงประเทศ	 โดยเข้ำร่วมประชุม
เกษตรและป่ำไม้อำเซียน	Meeting	 of	 the	 Joint	 Committee	 
on	ASEAN	Cooperation	in	Agriculture	and	Forest	Product	
Promotion	 Scheme	 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำรระหว่ำง
ประเทศ	 (International	 Sericultural	 Commission:	 ISC)	 
จัดงำนเทศกำลไทย	-	ภูฎำน	ครั้งที่	2	ส่งเสริมกำรตลำด	ณ	ประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหลีใต้	ประเทศจีน	ประเทศบรูไน	ประเทศเวียดนำม	
และ	ประเทศญี่ปุ่น
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3. นโยบำยปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร 

 3.1 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำประเทศ “โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อสร้ำงชุมชนอยู่ดีมีสุข 
และคนไทยไม่ท้ิงกัน	 วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2561	 จ�ำนวน	 24,993.7718	 ล้ำนบำท	 
รวม	22	โครงกำร	

  1) ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด�ำเนินกำรภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรเกษตร	
เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด	ลดต้นทุนกำรผลิต	และเพิ่มผลผลิต	สนับสนุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร	 สร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตรเพื่อเพิ่มรำยได ้
ให้เกษตรกรรำยย่อย	 ควบคู่กับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำทำงกำรเกษตรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิตและรำคำ	
ด�ำเนินโครงกำรตั้งแต่ต้นทำง	กลำงทำง	ปลำยทำง	รวม	20	โครงกำร	วงเงิน	24,300.6945	ล้ำนบำท	ดังนี้	
	 	 	 (1)	 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำและจัดหำแหล่งน�้ำชุมชน	ใน	46	จังหวัด	124.4766	ล้ำนบำท
	 	 	 (2)	 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงด้ำนแหล่งน�้ำชลประทำน	ใน	30	จังหวัด	9,966.4096	ล้ำนบำท
	 	 	 (3)	 โครงกำรพัฒนำอำชีพชำวสวนยำงรำยย่อยเพื่อควำมยั่งยืน	ใน	46	จังหวัด	 

1,553.9764	ล้ำนบำท
	 	 	 (4)	 โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวเพื่อผลิตสินค้ำเกษตรอื่นที่เหมำะสม		

พื้นที่ด�ำเนินกำร	13	จังหวัด	29.6801	ล้ำนบำท
	 	 	 (5)	 โครงกำรศูนย์ขยำยพันธุ์พืช	268.8006	ล้ำนบำท
	 	 	 (6)	 โครงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	พื้นที่ด�ำเนินกำร	16	จังหวัด	304.5876	ล้ำนบำท
	 	 	 (7)	 โครงกำรศูนย์ขยำยพันธุ์และส่งเสริมกำรผลิตปศุสัตว์	140.0000	ล้ำนบำท
	 	 	 (8)	 โครงกำรสร้ำงทักษะและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร	ใน	76	จังหวัด	 

5,831.5933	ล้ำนบำท
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	 	 	 (9)	 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท�ำกินของเกษตรกร	ใน	36	จังหวัด	
98.7340	ล้ำนบำท

	 	 	 (10)	โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่	พื้นที่ด�ำเนินกำร	77	จังหวัด	 
66.6905	ล้ำนบำท

	 	 	 (11)	โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทำงกำรเกษตร	ใน	42	จังหวัด	 
1,017.9172	ล้ำนบำท

	 	 	 (12)	โครงกำรสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร	ใน	40	จังหวัด	 
410.9081	ล้ำนบำท

	 	 	 (13)	โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและกำรแปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร	 
พื้นที่ด�ำเนินกำร	22	จังหวัด	340.4299	ล้ำนบำท

	 	 	 (14)	โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ	พื้นที่ด�ำเนินกำร	53	จังหวัด	 
3,548.0209	ล้ำนบำท	

	 	 	 (15)	โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยำง	
6.5990	ล้ำนบำท	

	 	 	 (16)	โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรยำง	(ยำงแห้ง)	 
2.0000	ล้ำนบำท	

	 	 	 (17)	โครงกำรยกระดับโครงสร้ำงกำรผลิตในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปอย่ำงครบวงจร	
298.6021	ล้ำนบำท

	 	 	 (18)	โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริหำรธุรกิจ	SMEs	ในอุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูป	200.0000	ล้ำนบำท

	 	 	 (19)	โครงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์	6.1186	ล้ำนบำท
	 	 	 (20)	โครงกำรประเมินผลกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคกำรเกษตร	5.15	ล้ำนบำท
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  2) คนไทยไม่ทิ้งกัน ด�ำเนินกำรภำยใต้แผนงำน
ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก	 ยกระดับสวัสดิกำร	 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ	
สร้ำงโอกำสในอำชีพและกำรจ้ำงงำนแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ	 213,325	 รำย	 2	 โครงกำร	 วงเงินรวม 
693.0773 ล้านบาท 
	 	 	 (1)	 โครงกำรเพิ่มทักษะอำชีพแก่เกษตรกร 
ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
พื้นที่ด�ำเนินกำร	76	จังหวัด	505.5228	ล้ำนบำท	
	 	 	 (2)	 โครงกำรจ้ำงแรงงำนชลประทำนสร้ำงรำยได้ 
แก่เกษตรกร	พื้นที่ด�ำเนินกำร	76	จังหวัด	187.5545	ล้ำนบำท	
	 	 โดยคำดว่ำผลท่ีจะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำนปี	 2561	
เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกแหล่งน�้ำเพิ่มข้ึน	 891,350	 รำย	พื้นที ่
รับประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนน�้ำ	 2,142,961	 ไร่	 พื้นที ่
สวนยำงลดลง	 150,000	 ไร่,	 สร้ำงอำชีพใหม่แก่เกษตรกรชำวสวน
ยำง	30,000	รำย,	สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ร้อยละ	5	เกษตรกร
มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ	 1.94	 ล้ำนรำย	 ผลต่ำงของรำคำสินค้ำ
เกษตรที่ขำยได้สูงกว่ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตร้อยละ	20	เกษตรกร 
มีช่องทำงจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตรไม่น้อยกว่ำ	 103	 แห่ง	 โดยใน 
ภำพรวมเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์	4.10	ล้ำนรำย	มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	5	ไม่น้อยกว่ำ	460,000	รำย	
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 3.2 กำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	โดย

  1) จัดท�ำเมนูพัฒนำอำชีพรำยบุคคลและเมนูพัฒนำกลุ่ม/ชุมชน ส่งมอบให้กับหน่วยงำน
ในระดับพ้ืนท่ีเพื่อน�ำไปประชำสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร	 ในเมนูมีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับกิจกรรม 
ที่จะด�ำเนินกำรภำยใต้แต่ละโครงกำร	เงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำร	และมีกำรจัดสรรเป้ำหมำยในแต่ละจังหวัด

  2) กำรรับสมัครบุคคลเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร มีลักษณะกำรด�ำเนินงำน ดังนี้	
	 	 	 (1)	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรเป็นกลุ ่ม/สหกรณ์	 มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนแล้ว	 โดยมีกำรส�ำรวจ 
ควำมพร้อมของกลุ่มล่วงหน้ำ	เช่น	โครงกำรจัดเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร	ด�ำเนินกำร	146	กลุ่ม	ในพื้นที่	42	จังหวัด	
โครงกำรสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร	ด�ำเนินกำรใน	100	สหกรณ์	ในพื้นที่	40	จังหวัด
	 	 	 (2)	 โครงกำรทีห่น่วยงำนลงไปด�ำเนนิกำรร่วมกบัเกษตรกรในพ้ืนที	่คือโครงกำรพฒันำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนน�้ำระดับชุมชน	 มีกำรก�ำหนดพ้ืนที่โครงกำรไว้เรียบร้อยแล้ว	 อำทิ	 พื้นที่สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ	 โดยเข้ำไป
ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม	 ส่วนกำรพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน�้ำ	 กำรพัฒนำ
แหล่งน�้ำตำมโครงกำรพระรำชด�ำริ	 (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เดิมเป็นลักษณะกำรฟื้นฟู	 ปรับเปลี่ยน	 เพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรใช้ประโยชน์)

  3) โครงกำรที่ด�ำเนินกำรกับเกษตรกรเป็นรำยบุคคล ได ้มีกำรจัดสรรเป ้ำหมำย 
เป็นรำยจังหวัด	 จัดหำบุคคลเป้ำหมำยจำก	 2	 ทำง	 คือกำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนทีมไทยนิยม	 ยั่งยืน	 
และกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร	 โดยหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในระดับพื้นที่	
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4. กำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร 

 4.1 กำรแก้ปัญหำอุทกภัย 

  1) ช่วงภัยตั้งแต่ วันที่ 16 ส.ค 60 - 31 ต.ค. 60 (พำยุทกซูรี	 หย่อมควำมกดอำกำศต�่ำ)	 
ส�ำรวจพบควำมเสียหำยสิ้นเชิง	 44	 จังหวัด	 เกษตรกร	 95,977	 รำย	 วงเงินช่วยเหลือ	 866.41	 ล้ำนบำท	 
ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ	 แล้ว	 95,619	 รำย	 วงเงินรวม	 862.36	 ล้ำนบำท	 (99.62	 %)	 และ 
ช่วยเหลือเยียวยำฯ	 ครัวเรือนละ	 3,000	 บำท	 (มติ	 ครม.	 7	 พ.ย.	 60)	 เกษตรกร	 608,131	 ครัวเรือน	 วงเงิน	 

1,824.393	 ล้ำนบำท	 เสนอของบประมำณ	 และ	 ธ.ก.ส.	 โอนเงิน 
เข้ำบัญชีเกษตรกร	244,876	ครัวเรือน	วงเงิน	734.628	ล้ำนบำท

  2) อุทกภัยภำคใต ้  ช ่วงภัยตั้ งแต ่วันที่  
20 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน พื้นที่	 13	 จังหวัด	 ส่งผลกระทบ 
แก่เกษตรกร	 50,377	 รำย	 ได้ช่วยเหลือตำมระเบียบกระทรวง 
กำรคลังฯ	39,925	รำย	วงเงิน	316.35	ล้ำนบำท	

 4.2 กำรแก้ปัญหำภัยแล้ง

  1) กำรจัดสรรน�้ำฤดูแล้ง ปี 2560/61
   แผนการจัดสรรน�้า	 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำดกลำงทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง	 
ปี	2560/61	 (วันที่	1	พ.ย.	2560	ถึง	30	 เม.ย.	2561)	ณ	วันที่	1	พฤศจิกำยน	2560	ปริมำตรน�้ำต้นทุนสำมำรถ	 
ใช้กำรได้	 42,313	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 ได้วำงแผนกำรจัดสรรน�้ำทั้งประเทศไว้	 25,067	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 ตำมล�ำดับ 
ควำมส�ำคัญ	 ดังนี้	 เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค	 2,167	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 รักษำระบบนิเวศน์	 และอ่ืนๆ	 6,948	 ล้ำน	 ลบ.ม.	
เกษตรกรรม	 15,952	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 ส่วนกำรจัดสรรน�้ำในลุ่มเจ้ำพระยำ	 7,700	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 (เขื่อนภูมิพลและ 
เขื่อนสิริกิต์ิ	 6,350	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 เข่ือนแควน้อยบ�ำรุงแดน	 650	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 เขื่อนป่ำสักฯ	 700	 ล้ำน	 ลบ.ม.)	 
แยกเป็นเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค	1,140	ล้ำน	ลบ.ม.	รักษำระบบนิเวศน์และอื่นๆ	1,450	ล้ำน	ลบ.ม.	 เกษตรกรรม	 
5,110	ล้ำน	ลบ.ม.	
   ผลการจัดสรรน�้า	 ทั้งประเทศ	 ตั้งแต่วันที่	 1	 พฤศจิกำยน	 2560	 ถึง	 ปัจจุบัน	 ใช้น�้ำไปแล้ว	 
24,286	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 คิดเป็นร้อยละ	 97	 ของแผนจัดสรรน�้ำ	 ส่วนในเขตลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำ	 ใช้น�้ำไป	 50	 ล้ำน	 ลบ.ม.	 
ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกำยน	2560	ถึง	ปัจจุบัน	ใช้น�้ำไปแล้ว	8,352	ล้ำน	ลบ.ม.	คิดเป็นร้อยละ	108	ของแผนจัดสรรน�้ำ
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  2) กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61
   แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ทั้งประเทศ	 14.59	 ล้ำนไร่	 แบ่งเป็น	 ข้ำว	 
11.69	 ล้ำนไร่	 พืชไร่-พืชผัก	 2.90	 ล้ำนไร่	 ลุ ่มน�้ำเจ้ำพระยำ	 7.76	 ล้ำนไร่	 แบ่งเป็น	 ข้ำว	 7.06	 ล้ำนไร่	 
พืชไร่-พืชผัก	0.70	ล้ำนไร่	
   ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 25	 เมษำยน	 2561)	ทั้งประเทศ  
15.19	 ล้ำนไร่	 (เกินแผน	 4%)	 แบ่งเป็น	 ข้ำว	 12.69	 ล้ำนไร่	 (เกินแผน	 9%)	 เก็บเกี่ยวแล้ว	 8.26	 ล้ำนไร่	 (65%)	 
พืชไร่	 -พืชผัก	 2.50	 ล้ำนไร่	 ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำ	 8.64	 ล้ำนไร่	 (เกินแผน	 11%)	 แบ่งเป็น	 ข้ำว	 7.86	 ล้ำนไร	่ 
(เกินแผน	11%)	เก็บเกี่ยวแล้ว	6.12	ล้ำนไร่	(78%)	พืชไร่-พืชผัก	0.78	ล้ำนไร่	(เกินแผน	11%)
   การให ้ความช่วยเหลือ เตรียมเครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่ 	 2,365	 เครื่อง	 สนับสนุนเพื่อ 
ช่วยเหลือพื้นที่นำปี	 นำปรัง	 พืชไร่	 และอุปโภคบริโภค	 219	 เครื่อง	 ในพื้นที่	 39	 จังหวัด	แบ่งเป็น	 พื้นที่ข้ำวนำป ี
และพืชไร่	 31	 เครื่อง	 ในพื้นที่	 9	 จังหวัด	 พื้นที่นำปรัง	 119	 เครื่อง	 ในพื้นที่	 25	 จังหวัด	 เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค	 
69	เครื่อง	ในพื้นที่	14	จังหวัด

 4.3 กำรแก้ปัญหำรำคำผลผลิตสินค้ำเกษตรตกต�ำ่ 

  สินค้าเกษตรท่ีมีราคาดี/สูง	 ได้แก่	 ข้ำว	 ไม้ผล	 
(ล�ำไย	 ทุ เรียน)	 ส�ำหรับสินค ้ำส�ำคัญที่รำคำผันผวน	 ได ้แก	่ 
ปำล์มน�้ำมัน	 ยำงพำรำ	 สับปะรดโรงงำน	 สุกร	 ไข ่ไก ่	 และ 
กุ้งขำวแวนำไม	 มีมำตรกำรด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขรำคำสินค้ำเกษตร
ตกต�่ำแต่ละสินค้ำ	ดังนี้	

  1) ปำล ์มน�้ ำมัน  รำคำที่ เ กษตรกรขำยได 	้ 
ช่วงเดือน	ม.ค.	 -	มี.ค.	61	เฉลี่ยอยู่ที่	3.10	บำท/กก.	ช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน	 รำคำเฉลี่ย	 5.38	 บำท/กก.	 เนื่องจำกผลผลิตปำล์มน�้ำมัน
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้สต็อกน�้ำมันปำล์มดิบคงเหลือสูงถึง	
400,000	 ตัน	 ซึ่งสูงกว่ำระดับสต็อกที่เหมำะสมที่	 250,000	 ตัน	 
มีแนวทำงแก้ไข	ระยะสั้น	ด้วยกำรลดปริมำณสต็อกน�้ำมันปำล์มดิบ	
เน้นกำรผลิตปำล์มคุณภำพ	 และกระทรวงพำณิชย์ได้ออกประกำศ
โดยอ้ำงอิงกฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรเพื่อพยุงรำคำ 
น�้ำมันปำล์มดิบภำยในประเทศไม่ให้ต�่ำกว่ำรำคำตลำดโลก	ด้วยกำร
ก�ำหนดให้รำคำน�้ำมันปำล์มภำยในประเทศไม่ต�่ำกว่ำกิโลกรัมละ	
19.00	บำท	เมื่อค�ำนวณกลับมำเป็นรำคำผลปำล์มจะอยู่ที่กิโลกรัมละ	 
3.30	บำท	ระยะยาว	มำตรกำรบริหำรจัดกำรสต็อกน�้ำมันปำล์มดิบ	
ด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ปฏิรูปปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม
ทั้งระบบ	ปี	2560	-	2579	ผลักดันให้ร่ำง	พ.ร.บ.	ปำล์มน�้ำมันและ 
น�้ำมันปำล์มฯ	 มีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย	 ป้องกันกำรลักลอบ 
น�ำเข้ำน�้ำมันปำล์มดิบ
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  2) ยำงพำรำ รำคำยำงแผ่นดิบคุณภำพ	 3	 ที่
เกษตรกรขำยได้ช่วงเดือน	ม.ค.	-	มี.ค.	61	เฉลี่ยอยู่ที่	42.74	บำท/กก.	 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนรำคำเฉลี่ย	 76.09	 บำท/กก.	 เนื่องจำก
ผลผลิตยำงพำรำของไทยกว่ำร้อยละ	 80	 ต้องพ่ึงพำกำรส่งออก	 
กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณสต๊อกยำงในประเทศจีน	ปริมำณผลผลิตยำง
ของประเทศสมำชิกสมำคมประเทศผู้ผลิตยำงธรรมชำติ	 (ANRPC)	 
เพ่ิมขึ้น	 แนวทำงแก้ไข	 ระยะส้ัน	 โดยส่งเสริมให้มีกำรแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ยำงภำยในประเทศ	 รวมถึงส่งเสริมกำรใช้ยำงของ 
หน่วยงำนภำครัฐ	 เช่น	 กำรสร้ำงสนำมกีฬำ	 (ลู่วิ่ง	 สนำมฟุตซอล)	 
และก่อสร้ำงถนน	 สนับสนุนสินเชื่ออัตรำดอกเบี้ยต�่ำ	 ร่วมมือ 
กับประเทศสมำชิก	 ITRC	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 และมำเลเซียในกำร 
จ�ำกัดปริมำณกำรส่งออกยำง	 ในช่วงเดือน	 ม.ค.	 -	 มี.ค.	 61	 
จ�ำนวน	350,000	ตัน	ระยะยาว	ควบคุมและลดพื้นที่ปลูกยำงพำรำ
ให้เหมำะสม	 ส่งเสริมให้เกษตรกรชำวสวนยำงประกอบอำชีพเสริม
ควบคู่กับกำรท�ำสวนยำง

  3) สับปะรดโรงงำน รำคำสับปะรดโรงงำน
ที่ เกษตรกรขำยได ้ช ่วงเดือน	 ม.ค.	 -	 มี .ค.	 61	 เฉลี่ยอยู ่ ท่ี	 
3.81	 บำท/กก.	 ช่วงเดียวกันของปีก่อนรำคำเฉลี่ย	 6.90	 บำท/กก.	 
เนื่องจำกในช่วง	 1	 -	 2	 ปี	 ที่ผ่ำนมำเกษตรกรขยำยพื้นที่ปลูก	 
โดยต้นสับปะรดปีแรกซ่ึงให้ผลผลิตต่อไร่สูงเริ่มให้ผลผลิต	 รวมทั้ง
สภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	ท�ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดเพิ่มขึ้น	ประกอบ
กับตลำดต่ำงประเทศชะลอกำรสั่งซื้อและรำคำสับปะรดกระป๋อง 
ในตลำดโลกมีแนวโน้มลดลง	 แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น  
บริหำรจัดกำรสับปะรดที่จะออกสู่ตลำดมำกในเดือน	พ.ค.	-	มิ.ย.	61	 
โดย	 เร่งกระจำยผลผลิตสับปะรดส่วนเกินผ่ำนกลไกของสหกรณ์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 น�ำร่องกำรน�ำสับปะรดผลสดไป
ท�ำอำหำรหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม	 รวมถึงกำรท�ำ	 Feed	 center	 
ท่ีใช้สับปะรดผลสด	 เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรสัตว์	 ขยำย 
ปริมำณกำรส่งออกสับปะรดในรูปแบบรัฐต่อรัฐ	 (G2G)	 รณรงค ์
กำรบริโภคสับปะรดผลสด	 ระยะยาว	 ขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร ์
ด้ำนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำร	 ระยะท่ี	 1	 (ปี	 2561	 -	 2564)	 
ผลักดันจัดท�ำเกษตรพันธสัญญำ	(Contract	farming)
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  4) สุกร รำคำสุกรมีชีวิตที่ เกษตรกรขำยได	้ 
ช่วงเดือน	ม.ค.	-	มี.ค.	61	เฉลี่ยอยู่ที่	47.07	บำท/กก.	ช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนรำคำเฉลี่ย	 60.35	 บำท/กก.	 เนื่องจำกปริมำณกำร 
ส่งออกสุกรมีชีวิตมีแนวโน้มลดลง	 อย่ำงต่อเนื่อง	 แนวทางแก้ไข
ปัญหาระยะส้ัน	 ด�ำเนินกำรโครงกำรรักษำเสถียรภำพรำคำสุกร 
ปี	 2561	 โครงกำรลดต้นทุนกำรผลิตสุกรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
รำยกลำงและรำยย่อย	 มำตรกำรแก้ไขรำคำสุกร	 เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ผลผลิตส่วนเกินในระบบ	 ระยะยาว	 พัฒนำสินค้ำให้มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน

  5) ไข่ไก่ รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้	 ช่วงเดือน	
ม.ค.	-	มี.ค.	61	เฉลี่ยอยู่ที่	2.50	บำท/ฟอง	ช่วงเดียวกันของปีก่อน
รำคำเฉลี่ย	2.70	บำท/ฟอง	เนื่องจำกอยู่ในช่วงปิดภำคเรียน	ส่งผล
ให้ควำมต้องกำรบริโภคชะลอตัว	 มีผลผลิตสะสมเป็นจ�ำนวนมำก	 
แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น	 ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอำยุไม่เกิน	 
72	 สัปดำห์	 ขอควำมร่วมมือเกษตรกรให้ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง	 
จ�ำนวน	 2	 ล้ำนตัว	 ผลักดันกำรส่งออกไข่ไก่จ�ำนวน	 50	 ตู้/เดือน	 
ระยะเวลำ	3	เดือน	ระยะยาว	มีกำรวำงแผนกำรน�ำเข้ำ	ปู่ย่ำ	-	พ่อ
แม่พันธุ์ไก่ไข่	เพื่อเป็นกำรรักษำเสถียรภำพรำคำไข่ไก่

  6) กุ้งขำวแวนนำไม รำคำกุ้งขำวแวนนำไมขนำด	 
70	 ตัว/กก.	 ที่เกษตรกรขำยได้ในช่วงเดือน	 ม.ค.	 -	 มี.ค.	 61	 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 181.38	 บำท	 ช่วงเดียวกันของปีก่อนรำคำเฉล่ีย	 
211.63	 บำท/กก.	 เนื่องจากปริมำณผลผลิตที่ เพิ่มขึ้นท�ำให้
รำคำกุ้งในประเทศปรับตัวลดลง	 แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น  
แก้ปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำจำกประเทศผู้น�ำเข้ำ	 โดยเฉพำะ 
ตลำดสหรัฐฯ	 ซึ่งได้ก�ำหนดมำตรฐำนสำกล	 (Best	 Aquaculture	
Practices:	 BAP)	 โดยก�ำหนดให้สินค้ำกุ้งและผลิตภัณฑ์ของไทย
ต้องมำจำกฟำร์มเพำะเล้ียงที่ได้มำตรฐำน	 BAP	 โดยจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบตรวจประเมินฟำร์ม 
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง	 และจัดประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของฟำร์มในกำรรับรองมำตรฐำน	ระยะยาว	ด�ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์กุ้ง	 ฉบับที่	 4	 (ปี	พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	และพัฒนำ 
สำยพันธุ์	โดยกำรน�ำเข้ำพ่อแม่พันธุ์คุณภำพจำกต่ำงประเทศ	
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 4.4 มำตรกำรเกษตรประชำรัฐเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร

	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ	 24	 เมษำยน	 2561	 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ร่วมกับ 
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 ด�ำเนินมำตรกำรเกษตรประชำรัฐเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตให้แก ่
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรผ่ำน	2	โครงกำร	ดังนี้	

  1) โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงิน 
สินเชื่อ	90,000	ล้ำนบำท	วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,800 ล้านบาท	เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำให้แก่เกษตรกร	
เป้ำหมำย	 3	 ล้ำนรำย	 รำยละไม่เกิน	 30,000	 บำท	 ผ่ำนบัตรสินเช่ือเกษตรกรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือปัจจัย 
กำรผลิต	หรือเครื่องจักรกลเกษตรขนำดเล็กที่มีมูลค่ำไม่เกิน	 10,000	บำท	อัตรำดอกเบี้ย	MRR	 (ร้อยละ	7	ต่อปี)	 
รัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยให้	 ธ.ก.ส.	 ในอัตรำร้อยละ	 2	 ต่อปี	 ธ.ก.ส.รับภำระในอัตรำร้อยละ	 1	 ต่อปี	 และเรียกเก็บ 
จำกเกษตรกรในอัตรำ	 MRR-3	 (ร้อยละ	 4	 ต่อปี)	 โดยระยะเวลำช�ำระหนี้ของเกษตรกรต้องแล้วเสร็จไม่เกิน	 
12	 เดือน	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้ึนทะเบียนร้ำนจ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพมำตรฐำน	 และ 
ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต	 รวมทั้งให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรในกำรใช้ปัจจัย 
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม	 ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร	 2	 ปี	 (พ.ค.	 61	 -	 เม.ย.	 63)	 ระยะเวลำในกำรจ่ำยเงินกู้	 1	 ปี	 
(พ.ค.	61	-	เม.ย.	62)

  2) โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตหรือจัดหำปุ๋ยส่ังตัดผ่ำนสถำบันเกษตรกร วงเงิน 
สินเชื่อ	 3,600	 ล้ำนบำท	 วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 72 ล้านบาท	 เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตรำดอกเบ้ียต�่ำเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนให้สถำบันเกษตรกรเป้ำหมำย	 500	 แห่ง	 (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 300	 แห่ง	 วิสำหกิจชุมชน	 
200	 แห่ง)	 ในกำรผลิตหรือจัดหำปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจ่ำหน่ำยแก่สมำชิกและเกษตรกรทั่วไป	 อัตรำดอกเบี้ย	 MLR	 
(ร้อยละ	 5.00	 ต่อปี)	 โดยรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยให้กับ	 ธ.ก.ส.	 อัตรำร้อยละ	 2.00	 ต่อปี	 ธ.ก.ส.	 รับภำระในอัตรำ 
ร้อยละ	1.00	ต่อปี	และเรียกเก็บจำกสถำบันเกษตรกรในอัตรำ	MLR-3	(ร้อยละ	2	ต่อปี)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ประชำสัมพันธ์โครงกำร	 ให้ควำมรู้เร่ืองกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดแก่สถำบันเกษตรกร	 ประสำนผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ำยปุ๋ย	 
ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร	2	ปี	(พ.ค.61	-	เม.ย.	63)	ระยะเวลำในกำรจ่ำยเงินกู้	1	ปี	(พ.ค.	61	-	เม.ย.	62)	
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5. นโยบำยเร่งรัดปรับกลไกกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำร 
    ระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภำพ 

	 จำกกำรบริหำรงำนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมำณ	 2561	 พบว่ำ	 
กำรแก้ไขปัญหำระยะส้ันเร่งด่วน	 และกำรวำงแผนกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรในระยะต่อเน่ือง	 
ระบบและโครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนภำคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและพื้นที่	 มีควำม
ส�ำคัญมำกท�ำให้จ�ำเป็นต้องปรับกลไกกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำรทั้งในส่วนกลำง	ส่วนภูมิภำค	

 5.1 ส่วนกลำง : กำรบริหำรงำนระดับนโยบำย	ประกอบด้วย	

	 	 1)	 คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพฒันำกำรเกษตรและสหกรณ์	มรีฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	เป็นประธำน	
	 	 2)	 คณะกรรมกำรบริหำรกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส�ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตร	 
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธำน	

 5.2 ส่วนภูมิภำค : 

  1) ฝ่ำยอ�ำนวยกำร คือ	
	 	 	 1.1)	 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	 มีผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัด	 
เป็นประธำน	
	 	 	 1.2)	 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหำนคร	 มีปลัด
กรุงเทพมหำนคร	เป็นประธำน	

  2) ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
	 	 	 2.1)	 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส�ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตร
ระดับจังหวัด	(Chief	of	Operation)	มีเกษตรจังหวัด	เป็นประธำน	
	 	 	 2.2)	 คณะท�ำงำนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส�ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตร 
ระดับอ�ำเภอ	(Operation	Team)	มีเกษตรอ�ำเภอ	เป็นประธำน
	 	 	 2.3)	 กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ในพื้นที่จังหวัด	 เพื่อสนองนโยบำยกำรบูรณำกำรงำนภำคเกษตรของจังหวัดอย่ำงยั่งยืน	 ตำมค�ำสั่งกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 ที่	 341/2561	 ลงวันที่	 20	 เมษำยน	 2561	 เพื่อปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำในพื้นที่	 และวำงยุทธศำสตร์
พัฒนำกำรเกษตรร่วมกับจังหวัด	แบบบูรณำกำรทุกหน่วยงำนที่มีส�ำนักงำนอยู่ในพื้นที่
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6. กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนบูรณำกำร

	 รัฐบำลก�ำหนดให้มีแผนงำนบูรณำกำรเรื่องส�ำคัญที่สอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	 20	 ป ี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่	 12	 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติและนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล	 
โดยใช้แผนงำนบูรณำกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	 
เชิงยุทธศำสตร์ที่ได้ก�ำหนดไว้	ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นเจ้ำภำพหลักและร่วมด�ำเนินกำร	ดังนี้	

 6.1 กำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร่วมด�ำเนินกำรพัฒนำตำม 
ศักยภำพของพ้ืนที่และคุณภำพชีวิตประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้/เทคโนโลยี/ 
ปัจจัยกำรผลิตกำรเกษตร	 กำรแปรรูป	 กำรตลำด	 และติดตำมวิเครำะห์แก้ปัญหำ	 ทั้งด้ำนพืช	 ประมง	 ปศุสัตว	์ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัคร/แปลงเกษตรต้นแบบ	 ฝึกอบรมกำรบริหำรกำรเงินแก่เกษตรกร	 29,674	 รำย	 
พัฒนำพื้นที่นำร้ำงเพื่อปลูกปำล์มน�้ำมันแล้ว	5,730	ไร่	

 6.2 กำรจดักำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนษุย์ ร่วมด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรคุ้มครอง
แรงงำนประมงในภำคทะเล	โดยบรูณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที	่เช่น	กรมกำรจดัหำงำน	กรมสวัสดกิำรฯ	
กรมเจ้ำท่ำ	DSI	ฯลฯ	เข้ำตรวจสอบกำรใช้แรงงำนในเรือประมง	69	ครั้ง	จ�ำนวนแรงงำนไม่น้อยกว่ำ	9,500	คน	

 6.3 กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ร่วมด�ำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพ/ 
ผลิตภำพในกำรประกอบธุรกิจ	 และพัฒนำกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสำหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์	 โดยจัด 
กิจกรรมเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อผลักดันกำรท�ำธุรกิจในลักษณะ	 Cluster	 ทั้งในระดับภำค	 ระดับจังหวัด	 ได้แก่	 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำกุ้ง	โคเนื้อ	ปลำนิล	สุกร	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	มันส�ำปะหลัง	
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 6.4 กำรพัฒนำพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
ร่วมด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจและกำร 
ให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้องด้ำนเศรษฐกิจในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ	 
ให้มีมำตรฐำนดีข้ึน	 โดยด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ 
ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำจังหวัดนรำธิวำส	 และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
ก่อสร้ำงพัฒนำด่ำนกักกันสัตว์	 10	 แห่ง	 ในจังหวัดกำญจนบุรี	
หนองคำย	มุกดำหำร	ตำก	เชียงรำย	สระแก้ว	นรำธิวำส	นครพนม	
พัฒนำห้องปฏิบัติกำรด่ำนตรวจพืชด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนสำกล	 มีศักยภำพในกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตร 
ด้ำนพืชท่ีจะน�ำเข้ำประเทศไทย	 14	 แห่ง	 ได้แก่	 ด่ำนตรวจพืช	
แม่สอด,	 อรัญประเทศ,	 มุกดำหำร,	 คลองใหญ่,	 นครพนม,	 แม่สำย,	
เชียงแสน,	 เชียงของ,	 กำญจนบุรี,	 สุไหงโกลก,	 หนองคำย,	 สะเดำ,	
บึงกำฬ	 และด่ำนตรวจพืชปำดังเบเซำร์	 รวมทั้งพัฒนำศักยภำพ 
ผู้น�ำของสหกรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจกำรค้ำชำยแดนแนะน�ำส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์แล้ว	32	แห่ง

 6.5 กำรพฒันำด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิตกิส์  
ร่วมด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ	 National	 Single	Window	 (NSW)	
ให้สำมำรถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล	 กระบวนกำรน�ำเข้ำส่งออก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษได้อย่ำงสมบูรณ์	 โดย
ด�ำเนินกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบเชื่อมโยงค�ำขอกลำง	
และระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต	
(Fisheries	 Single	 Window)	 1	 ระบบ	 ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์	 ใบอนุญำตน�ำเข้ำ-ส่งออก	 1	 ระบบ	 ระบบ 
รับส่งข้อมูลผ่ำนระบบเชื่อมโยง	ณ	 จุดเดียว	 (NSW)	 เพื่ออ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกยำงพำรำ	2	ระบบ
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 6.6 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมด�ำเนินกำร
พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่เพิม่โอกำสในกำรเข้ำถงึและใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีและบริกำรดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต	 โดย 
จัดท�ำฐำนข้อมูลที่ส�ำคัญในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริกำรประชำชน	
ประกอบด้วย	 ฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 5.7	 ล้ำนครัวเรือน	
ด�ำเนินกำรแล้ว	 1.75	 ล้ำนครัวเรือน	 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	540,000	ฟำร์ม	ด�ำเนินกำรแล้ว	227,608	ฟำร์ม	
ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์	2,800,000	รำย	ด�ำเนินกำรแล้ว	
2.46	 ล้ำนครัวเรือน	 และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล 
และวิเครำะห์ข้อมูลเกษตรกร	 ข้อมูลเศรษฐกิจกำรเกษตร	 และ 
กำรบูรณำกำรข้อมูลภำคกำรเกษตรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 6.7 กำรวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงำนวิจัย 
และนวัตกรรมด้ำนพืช	 ด้ำนประมง	 ด้ำนปศุสัตว์	 ด้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิต	 ด้ำนเทคโนโลยีฝนหลวง	 รวม	 434	 แผนงำน/โครงกำร	 
และน�ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยถ่ำยทอดสู่เกษตรกร	 แก้ปัญหำ
กำรผลิตของเกษตรกร	 อำทิ	 พัฒนำกำรผลิตถั่งเฉ่ำสีทอง	 ต้นแบบ 
ลดต้นทุนกำรเลี้ยงปลำนิลด้วยใบหม่อนสด	กำรย้อมเส้นไหม	

 6.8 กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวและ
บริกำร ร่วมด�ำเนินกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มี 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 59	 แห่ง	 และอบรมเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์/
ถ่ำยทอดควำมรู้กำรท่องเที่ยววิถีเกษตรไปสู่เกษตรกร	 981	 รำย	
พัฒนำบุคลำกรท่องเที่ยววิถีเกษตร	73	รำย
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 6.9 กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นเจ้ำภำพหลัก	 
บูรณำกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร	 โดยใช้ตลำดน�ำและน�ำเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
มำประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 ยกระดับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง	 มั่นคงและยั่งยืน 
ในอำชีพเกษตรกรรมพัฒนำเศรษฐกิจภำคเกษตรให้เติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพไปสู่ไทยแลนด์	4.0	ดังนี้	

  1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
   (1) กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
(ต้นทาง) โดยด�าเนินการ
    l ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	 โดยสร้ำง 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว	 7	 ศูนย์	 แล้วเสร็จ	 3	 ศูนย์	 คือ	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวจังหวัดศรีสะเกษ	 บุรีรัมย์	 และอ�ำนำจเจริญ	 
ซึ่งสำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวได้ปีละ	13,500	ตัน	ผลิตพันธุ์ดี : ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์คัด	 300	ตัน	 เมล็ดพันธุ์หลัก	 
3,000	 ตัน	 ผลิตข้ำวพันธุ์ขยำยและจ�ำหน่ำยแล้ว	 41,520.49	 ตัน	 ผลิตพันธุ์พืชไร่	 พืชสวน	 ทั้งท่ีเป็นเมล็ดพันธุ์	 
ท่อนพันธุ์	 ต้นพันธุ์	 เมล็ดงอก	 ผลพันธุ์	 หน่อพันธุ์	 ยอดพันธุ์	 สำมำรถสนับสนุนพื้นที่ปลูกแก่เกษตรกร	 56,625	 ไร่	 
ผลิตกิ่งช�ำหม่อน	639,681	ต้น	หม่อนช�ำถุง	67,651	ถุง	ไข่ไหมพันธุ์ดี	57,742	แผ่น	ไข่ไหมอีรี่	859	ถุง	เกษตรกร 
ได้รับกำรบริกำรพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	 4,581	 รำย	 ผลิตปัจจัยการผลิต	 จ�ำหน่ำยไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย	 
เช่น	 กลุ ่มผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช	 ได้แก่	 เชื้อไวรัส	 NPV	 49	 ลิตร	 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง	 
166	 กระป๋อง	 หัวเชื้อไส้เดือนฝอย	 2,500	 ซอง	 เหยื่อหนูโปรโตชัว	 15,850	 ก้อน	 ไส้เดือนฝอยพันธุ์ไทย	 140	 ชุด	 
กลุ่มปุ๋ยชีวภำพ	 16,501	 กิโลกรัม	 ชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์	 60	 ชุด	 เชื้อพันธุ์บริสุทธิ์	 ได้แก่	 ตำส้มปลอดโรค	 
3,480	ตำ	 แม่พันธุ์เชื้อเห็ด	 2,052	 ขวด	กลุ่มแมลงก�ำจัดศัตรูพืช	 ได้แก่	 แตนเบียน	 (หนอนกออ้อย)	 2.72	 ล้ำนตัว	
แตนเบียนแมลงด�ำหนำม	4,100	มัมมี่	แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง	23,600	คู่	แตนเบียนหนอนหัวด�ำมะพร้ำว	
12,400	ตัว	และแมลงหำงหนีบ	3,700	ตัว	

ผลการด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

27



    l พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน พืช ประมง ปศุสัตว์ โดยตรวจรับรอง 
และตรวจติดตำมมำตรฐำนฟำร์ม	 41,299	 ฟำร์ม	 ตรวจรับรองสถำนประกอบกำรและโรงงำน	 37,800	 แห่ง	 
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำเกษตรเพื่อกำรน�ำเข้ำและส่งออก	320,510	ตัวอย่ำง
    l จัดระเบียบการประมง ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์  
เป้ำหมำย	200,000	ครั้ง	 ด�ำเนินกำรได้	 184,665	ครั้ง	 ควบคุมและเฝ้ำระวังกำรท�ำประมง	 เป้ำหมำย	2,340	ครั้ง	
ด�ำเนินกำรได้	1,004	ครั้ง	ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลสภำวะทรัพยำกรประมงเพื่อใช้ประกอบกำรประเมินผลผลิตสูงสุด 
ที่ยั่งยืน	(Maximum	Sustainable	Yield:	MSY)	ของเรือประมง	เป้ำหมำย	1,800	ล�ำ	ด�ำเนินกำรได้	1,268	ล�ำ	
    l ส่งเสริม/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้ำนปศุสัตว์	โดยผลิตสัตว์พันธุ์ดีได้	764,750	ตัว	
ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจำกกำรผสมเทียม	 182,053	 ตัว	 ผลิตพืชอำหำรสัตว์	 27,268,638	 กิโลกรัม	 ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์	 
อนุรักษ์พันธุ์พืชอำหำรสัตว์และครอบครองเช้ือจุลินทรีย์	 533	 สำยพันธุ์	 บริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ ้มกันโรคสัตว	์ 
(Rabies)	 586,664	 ตัว	 บริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	 (สุกร)	 6,780	 ตัว	 บริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว	์ 
(FMD	 โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ)	 รอบที่	 1	 (ต.ค.60	 -	 มี.ค.	 61)	 3.31	 ล้ำนตัว	 บริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
โรคสัตว์	(Haemorrhagic)	86,500	ตัว	บริกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	(FMD	โคนม)	304,639	ตัว	บริกำรเสริม
สร้ำงภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	 (ไข้หวัดนก)	 24.72	 ล้ำนตัว	ด้ำนพืช	 โดยอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีวำงแผนกำรผลิต	 อำทิ	 
ไผ่และหวำย	 กำแฟ	 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 มันส�ำปะหลัง	 ปำล์มน�้ำมัน	 อ้อย	 สับปะรด	 ไม้ผล	 มะพร้ำว	 พืชสมุนไพร	 
รวม	38,757	 รำย	ด้ำนหม่อนไหม	 อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน	140	พันธุ์	 พันธุ์ไม้ย้อมสี	 140	ตัวอย่ำง	พัฒนำปรับปรุง	 
ธนำคำรเชื้อพันธุกรรมไหม	 4	 แห่ง	 เล้ียงอนุรักษ์และฟื้นฟูเชื้อพันธุกรรม	 272	 พันธุ์	 บริกำรวิชำกำรถ่ำยทอด 
เทคโนโลยีและส่งเสริมกำรผลิตหม่อนไหม	 ส�ำหรับผู้ชรำ	 ผู ้พิกำร	 และผู้ด้อยโอกำส	 166	 รำย	 ส่งเสริมและ 
พัฒนำไหมอุตสำหกรรม	136	รำย	
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   (2) การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)
    l พัฒนากระบวนการและแปรรูปสินค้า	 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำว 
เชิงพำณิชย์	 5	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผงชงเพื่อสุขภำพ	 ไอศกรีมน�้ำข้ำวกล้องงอก	 ลิปสติกจำกข้ำว	 สำรสกัดจำกร�ำข้ำว	
และกระดำษซับมันจำกฟำงข้ำว	พัฒนำกลุ่มปลูกสมุนไพรให้เข้ำสู่ระบบกำรจัดกำร	GAP/GMP	 เริ่มด�ำเนินกำรแล้ว
ทั้ง	 2	 แห่ง	 คือ	 จังหวัดเชียงรำย	 (ศวส.เชียงรำย)	 และจังหวัดตรัง	 (ศวส.ตรัง)	 ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำหม่อนไหม 
และผลิตภัณฑ์เข้ำสู่มำตรฐำนแก่เกษตรกร	282	รำย
    l ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม	 สนับสนุนวิสำหกิจชุมชนในกำรรวบรวมและเพิ่มมูลค่ำ 
สินค้ำข้ำว	 (สนับสนุนยุ้งฉำง	 ลำนตำก	 เคร่ืองสีข้ำว	 ฯลฯ)	 เป้ำหมำย	 11	 แห่ง	 ด�ำเนินกำรแล้ว	 1	 แห่ง	 และ 
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประกอบธุรกิจข้ำวแล้ว	120	รำย
    l พัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ	 สนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต	 กำรตลำด	 เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรด�ำเนินธุรกิจสินค้ำเกษตรแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 เป้ำหมำย	 47	 แห่ง	 ด�ำเนินกำรแล้ว	 42	 แห่ง	 
56	รำยกำร	
   (3) การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาด
สินค้าเกษตร (ปลายทาง)	 จัดตลำดสินค้ำเกษตรที่ตลำด	 อ.ต.ก.	 
และใน	 38	 จังหวัด	 จัดตั้ง	 Mini	 อ.ต.ก.	 5	 แห่ง	 และพัฒนำ 
ตลำดเกษตรกร	45	แห่ง	

  2) พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
และพึ่ งพำตนเองได ้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 (เกษตรอินทรีย์	 เกษตรทฤษฎีใหม่	
เกษตรผสมผสำน	วนเกษตร)	เป้ำหมำย	677,003	ไร่	ด�ำเนินกำรแล้ว	
72,216	ไร่	(เกษตรอินทรีย์	61,625	ไร่	เกษตรผสมผสำน	3,827	ไร่	วนเกษตร	5,764	ไร่)
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 6.10 กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง กษ.	ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด	และสร้ำงโอกำสประชำชนให้เข้ำถึงแหล่งทุนและสร้ำงธรรมำภิบำล	โดย	

  1) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยกระดับคุณภำพสินค้ำหนึ่งต�ำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์	 โดยมีเป้ำหมำยด้ำนปศุสัตว์	 พัฒนำวิสำหกิจชุมชน	 15	 กลุ่ม	 ด�ำเนินกำรแล้ว	 9	 กลุ่ม	 ด้ำนประมง	 
10	 กลุ่ม	 ได้คัดเลือกสถำนแปรรูป/กลุ่มผู้ประกอบกำรแปรรูปสัตว์น�้ำแล้วทั้ง	 10	 กลุ่ม	 และด้ำนพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในสังกัดสถำบันเกษตรกร	150	กลุ่ม	 ด�ำเนินกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กำรแปรรูป
สินค้ำกลุ่มอำชีพ	ในสังกัดสถำบันเกษตรกรแล้ว	131	แห่ง	และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนพัฒนำอำชีพ

  2) กำรสร้ำงโอกำสประชำชนให้เข้ำถึงแหล่งทุน โดย	 พักช�ำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ีย 
ให้สมำชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้ำวปีกำรผลิต	 2559/60	 แล้ว	 183	 แห่ง	 จ�ำนวน	 27,622	 รำย	 จ�ำนวนมูลหนี้ 
ต้นเงิน	 2,803.4390	 ล้ำนบำท	 ดอกเบี้ยชดเชย	 63.5217	 ล้ำนบำท	 (เป้ำหมำย	 104,525	 รำย)	 ช่วยเหลือ 
ด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี	 2559/60	 แล้ว	 168	 แห่ง	 12,784	 รำย	 มูลค่ำ	 
15.4236	 ล้ำนบำท	 (เป้ำหมำย169,941	 รำย)	 ช่วยเหลือหรือเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จำกกองทุนหมุนเวียน 
เพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน	 463	 รำย	 วงเงิน	 185.46	 ล้ำนบำท	 จ�ำนวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนซ้ือคืน	 
2,033-1-00.7	 ไร่	 สนับสนุนทุนหมุนเวียนและใช้จ่ำยช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรภำยใต้กองทุนสงเครำะห ์
เกษตรกร	 3	 โครงกำร	 คือโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อในพื้นท่ีเขตปฏิรูปที่ดินแปลงที่	 421	 อ�ำเภอ 
วังน�้ำเย็น	 จังหวัดสระแก้ว	 โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคขุนด้วยระบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	 จังหวัด
ก�ำแพงเพชร	โครงกำรฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้ำนประมง	
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 6.11 กำรจัดกำรปัญหำที่ดินท�ำกิน กษ.	 ร ่วม 
ด�ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ผู้ยำกไร้ในพื้นที่	 ทั้งด้ำนพืช	
ประมง	ปศุสัตว์	แก่ผู้ยำกไร้	8,000	รำย	โดยด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
ดินในพื้นที่เกษตรกร	 6,943	 รำย	 ก่อสร้ำงแหล่งน�้ำและโครงสร้ำง 
พื้นฐำน	2	พื้นที่	 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์	 1,436	รำย	 
อบรมด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต	 
1,203	 รำย	 จัดท�ำจุดสำธิตด้ำนกำรประมง	 15	 แห่ง	 ส่งเสริมกำร 
ท�ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน	 651	 รำย	 ส่งเสริมและสนับสนุนกำร 
รวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	10	พื้นที่	1,141	รำย

 6.12 กำรบริหำรจัดกำรขยะและส่ิงแวดล้อม  
กษ.	 ร่วมด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ	 
โดยส่งเสริมกำรไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดกำรเผำ	ป้องกัน
หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภำคเหนือ	 เป้ำหมำย	 100,000	 ไร่	
ด�ำเนินกำรได้	55,614	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	55.61	และได้ด�ำเนินกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำศักยภำพเกษตรกร	13,620	รำย	ส่งเสริม
กำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร	 56	 ต�ำบล	 พื้นท่ีน�ำร่อง 
กลุ่มเดิมในปี	 2559	 และ	 2560	 จ�ำนวน	 44	 รำย	 น�ำร่องสำธิต
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษวัสดุกำรเกษตรทดแทนกำรเผำ	34	ต�ำบล	

 6.13 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กษ.	 ร่วมด�ำเนินกำร 
ส่งเสริมพลังงำนทดแทน	 ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ให้เพิ่มสูงขึ้น	 ตำมแผน	
AEDP	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนฟำร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค	 กระบือ	
ให้เป็นฟำร์มต้นแบบในกำรน�ำก๊ำชชีวภำพมำเป็นพลังงำนทดแทน	
26	ฟำร์ม
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 6.14 กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็และยัง่ยืนให้กับ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ

  1) ภำคเหนือ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำภำค
กำรเกษตรของจังหวัดในเขตพื้นที่ภำคเหนือให้มีมำตรฐำน	 และ 
เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันทั้งด้ำนกำรผลิต	 กำรสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์
สินค้ำเกษตร	 และกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ	
โดยจัดหำน�้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	 ก่อสร้ำงระบบกระจำยน�้ำ 
และพัฒนำแหล่งน�้ำและระบบกระจำยน�้ำ	 เป้ำหมำย	 3,250	 ไร	่ 
ได้เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรแปลงใหญ่	 สับปะรด	 
ล�ำไย	 437	 รำย	 กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่นำข ้ำวไม ่ เหมำะสม 
ไปปลูกอ้อยโรงงำน	 60	 รำย	 เสริมสร้ำงและพัฒนำอำชีพเกษตร 
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง	 1,140	 รำย	 เพิ่มประสิทธิภำพ 
วิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน	 180	 รำย	 อบรมเกษตรกร 
ในกำรผลิตพืชสมุนไพร	60	รำย	

  2) ภำคตะวันออก อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดหำ
แหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทำน	 (ตลำดผลไม้เมืองร้อน)	 โดยกำร
ก่อสร้ำงฝำย	อำคำรบังคับน�้ำ	ประตูระบำยน�้ำ	ซึ่งจะท�ำให้ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์	260	ครัวเรือน	พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	 มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 
5,000	 ครัวเรือน	 และโครงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำขนำดใหญ่	 
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 3,680	 ครัวเรือน	 พัฒนำคุณภำพผลไม้
ให้ได้มำตรฐำนและแปรรูปสินค้ำเกษตรภำคตะวันออก	 (ทุเรียน	
มังคุด	ล�ำไย	มะม่วง	ขนุน	มะพร้ำว	สับปะรด)	 โดยอบรมหลักสูตร	
“เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลไม้และกำรรับรองคุณภำพ”	 และศึกษำ 
ดูงำนโรงงำนแปรรูปต้นแบบแก่เกษตรกร	1,000	รำย	

  3) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู ่ระหว ่ำง 
ด�ำเนินกำรจัดหำน�้ำและระบบกระจำยน�้ำสนับสนุนข้ำวหอมมะลิ
มำตรฐำน/ข้ำวอินทรีย์	 10,180	 ไร่	 จัดหำแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทำน	 (จัดกำรลุ่มน�้ำโขง)	 112,641	 ไร่	 ส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับแก่เกษตรกร	 450	 รำย	 ยกระดับคุณภำพ
เส้นไหมตำมมำตรฐำนและออกแบบลวดลำยผ้ำ	 48	 ลวดลำย	 เพื่อ 
ยกระดับผ้ำทออีสำนสู่สำกล
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  4) ภำคกลำง อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรผลิต	 ด้วยกำร 
พัฒนำแหล่งน�้ำและระบบกระจำยน�้ำ	 ซ่ึงจะมีพื้นที่ชลประทำนเพิ่มข้ึน	 11,000	 ไร่	 มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 
250	 ครัวเรือน	 ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำเกษตรปลอดภัย	 ด้วยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ให้เกษตรกร	 1,956	 รำย	 
ประกอบด้วย	 อบรมเกษตรกรในกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพืชปลอดภัย	 450	 รำย	 กำรผลิตสับปะรดผลสด 
เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ	 500	 รำย	 พัฒนำวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพร	 430	 รำย	 และส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่	 480	 รำย	 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตพืชปลอดภัย	 20	 รำย	 และส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	 176	 รำย	 
และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำเกษตรแปลงใหญ่แก่เกษตรกร	60	รำย

  5) ภำคใต้ อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแก้มลิง	ก่อสร้ำงสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน�้ำ 
เพื่อส่งเสริมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ	ปำล์มน�้ำมัน	พืชผลที่เป็นเอกลักษณ์	ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน�้ำ 
และบรรเทำอุทกภัยภำคใต้	 อบรมเกษตรกร	 “เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลไม้และกำรรับรองคุณภำพ”	 706	 รำย	 
ศึกษำดูงำนโรงงำนแปรรูปต้นแบบ	586	รำย	

  6) ภำคใต้ชำยแดน อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบส่งน�้ำ	 คันกั้นน�้ำ	 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรน�้ำเพ่ือสนับสนุนกำรผลิต	 แปรรูป	 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม	 และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวแปลงใหญ	่ 
พัฒนำแหล่งน�้ำอุปโภค	บริโภค	และกำรเกษตรอย่ำงพอเพียงกับควำมต้องกำรในพื้นที่จังหวัดภำคใต้ชำยแดน
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7. กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนพื้นฐำน

 7.1 กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำง
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

  1) กำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนอันเนื่องมำ 
จำกพระรำชด�ำริ ด�ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร	 
ด้วยกำรอบรม/ให ้ควำมรู ้ /สอนแนะกำรจัดท�ำบัญชีต ้นทุน/ 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงกำรฯ	 ทั้งด้ำนพืช	 
ประมง	ปศุสัตว์	 69,167	 รำย	 (เป้ำหมำย	 184,050	 รำย)	 ส่งเสริม
สหกรณ์ให้กับสถำบันเกษตรกร/โรงเรียน/	 กลุ่มชำวบ้ำนในพื้นที่
โครงกำรแล้ว	 956	 แห่ง	 (เป้ำหมำย	 1,037	 แห่ง)	 ส�ำรวจและ 
วำงแผนกำรใช้ที่ดิน	 จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ	 ส่งเสริม
กำรปรับปรุงบ�ำรุงดินแล้ว	 82,838	 ไร่	 (เป้ำหมำย	 106,870	 ไร่)	 
และก่อสร้ำงแหล่งน�้ำเพื่อสนับสนุนโครงกำรฯ	 432	 รำยกำร	 
ด�ำเนินกำรได้ร้อยละ	 42.19	 ให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร	 450,842	 รำย	 รวมทั้ง	 ก่อสร้ำง
แหล่งน�้ำสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 เพ่ือให้
เกษตรกรและรำษฎรในเขตพื้นที่โครงกำรหลวงและโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริได้รับน�้ำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม	

  2) กำรด� ำ เนิ น ง ำนพิพิ ธ ภัณฑ ์ เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่หัว โดย 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่	 9	 ด้ำนกำรเกษตร	ภูมิปัญญำ	นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ 
พอเพียงในพื้นที่จัดแสดงในอำคำรและนอกอำคำร	 ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต	เกษตรกรและประชำชน	ได้เรียนรู้แล้ว	298,863	รำย	 
(เป้ำหมำย	348,507	รำย)	
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  3) พัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง พัฒนำและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 กระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน	 กำรสนับสนุน 
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรฟื้นฟู	 และรักษำสิ่งแวดล้อม/
ขยำยผลควำมส�ำเร็จของโครงกำรหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่นๆ	60,766	รำย	 
(เป้ำหมำย	 79,800	 รำย)	 จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำเกษตรพื้นท่ีสูง	
และพื้นที่โครงกำรหลวง	และพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน	8,485	ไร่	แนะน�ำ	ส่งเสริมสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร	 30	 แห่ง	 สมำชิก	 
1,355	 รำย	 พัฒนำอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ให ้ เป ็นอุทยำน 
กำรเรียนรู ้ด ้ำนกำรเกษตรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
เป็นแหล่งเรียนรู ้เก่ียวกับพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	 ด้ำนเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ 
พอเพียงแก่ผู้สนใจแล้ว	484,922	รำย

  4) กำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้ำนของไทย ด�ำเนินกำรสนับสนุนให้มีกำรประกอบอำชีพ 
ผสมผสำนทั้งอำชีพกำรเกษตรและสินค้ำหัตถกรรมพื้นบ ้ำน	 
1,173	รำย	(เป้ำหมำย	1,160	รำย)	
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 7.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรและระบบสหกรณ์

  1) กำรพัฒนำระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยอ�ำนวยกำรส่งเสริม	 แนะน�ำ	 ก�ำกับดูแล
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำย	 ผ่ำนระบบส่งเสริม	 CPS	 และพัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ 
ท่ีมีศักยภำพ	 เป้ำหมำย	 13,136	 แห่ง	 ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือก�ำหนด
ประเด็นในกำรแนะน�ำส่งเสริม	โดยเข้ำแนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตำมประเด็นที่ก�ำหนดแล้ว	9,600	แห่ง

  2) ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน เป้ำหมำย	 17,640	 รำย	
ด�ำเนินกำรประเมินศักยภำพและจัดท�ำแผนพัฒนำวิสำหกิจชุมชน	 14,935	 รำย	 อบรมพัฒนำสินค้ำแปรรูปขั้นต้น	 
681	รำย	อบรมกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว	250	รำย	อบรมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนรุ่นใหม่	7,889	รำย	

  3) กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรบัญชีให้มีคุณภำพ โดย	 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์
และกลุ่มเกษตรกร	 เป้ำหมำย	 11,600	 แห่ง	 ด�ำเนินกำรประเมินควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรและเข้ำปฏิบัติงำนสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	จ�ำนวน	6,788	แห่ง	ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงสหกรณ์และสมำชิก	เป้ำหมำย	24,500	รำย	ด�ำเนินกำรยืนยันยอดกับสมำชิก 
สหกรณ์โดยวิธีกำรสอบทำนโดยตรงกับสมำชิกแล้ว	 11,343	 รำย	 จัดท�ำหลักสูตรอบรมพัฒนำศักยภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร	 2,316	 แห่ง	 อบรมให้ควำมรู ้ 
แก่สมำชิกสหกรณ์เกี่ยวกับวิธีกำรตรวจสอบกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินของตนเองกับสหกรณ์	 14,014	 รำย	พัฒนำ
ศักยภำพกำรท�ำบัญชีแก่เกษตรกร	ด้วยกำรอบรมครูบัญชี	3,333	รำย	อบรมกำรจัดท�ำบัญชีต้นทุนอำชีพรำยบุคคล	
96,037	 รำย	 อบรมกำรใช้ข้อมูลทำงบัญชีในกำรประกอบอำชีพ	 13,980	 รำย	 ประเมินควำมพร้อมของเกษตรกร 
และอบรมกำรเพิ่มศักยภำพในกำรประกอบอำชีพอย่ำงยั่งยืน	8,258	รำย	
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  4) อำสำสมัครเกษตร คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นตำมควำมช�ำนำญเฉพำะสำขำ	 
เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร	อำทิ	กำรพัฒนำหมอดินอำสำและหมอดินน้อย	
เป้ำหมำย	75,717	รำย	ด�ำเนินกำรได้	82,847	รำย	อำสำสมัครเกษตรกรหมู่บ้ำน	เป้ำหมำย	15,000	รำย	ถ่ำยทอด
ควำมรู้กำรจัดท�ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล	IFPP	12,122	รำย	พัฒนำอำสำปศุสัตว์แล้วตำมเป้ำหมำย	5,187	รำย	

  5) กำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ	 กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู ้
ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติด้ำนกำรเกษตร	 และกำรจัดกำรเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม	 โดยส�ำนักงำน	
กำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวะศึกษำ	 และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
ร่วมจัดท�ำหลักสูตร	 รับสมัครเกษตรและบุคคลที่ใจเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ	 จัดที่ดิน
รองรับตำมพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร	 
สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่	3,700	รำย	ด�ำเนินกำรได้	3,008	รำย	

  6) ถ่ำยทอดควำมรู ้เทคโนโลยีกำรเกษตร และพัฒนำศักยภำพเกษตรกร ผ่ำน 
ศูนย์ถ่ำยทอดประจ�ำต�ำบลให้สำมำรถผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและมีรำยได้เสริม	 เป้ำหมำย	 183,840	 รำย	 
ด�ำเนินกำรได้	 79,672	 รำย	ประกอบด้วย	พัฒนำศักยภำพด้ำนปศุสัตว์	 33,020	 รำย	พัฒนำเครือข่ำยงำนส่งเสริม 
กำรเกษตรระบบส่งเสริมกำรเกษตร	 773	 รำย	 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพองค์กรเกษตรกร	 22,432	 รำย	 
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตร	21,437	รำย	ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในครัวเรือน	
โดยอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เคหกิจเกษตร	 เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร	 ส่งเสริมกำรปลูกพืช	 และกำรถนอมอำหำร	 
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน	2,010	รำย	จัดตั้งศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอำสำ	 
เพื่อจัดท�ำแปลงสำธิตเป็นแหล่งถ่ำยทอด/สำธิต/ศึกษำดูงำน	 และเรียนรู้เทคโนโลยี	 นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
ของเกษตรกรในพื้นที่และเป็นเครือข่ำย	(Node)	1,231	แห่ง
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 7.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิต

  1) กำรจัดที่ดินและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดิน ด�ำเนินกำรจัดและพัฒนำที่ดินท�ำกิน 
ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีไม่เพียงพอ	 เพื่อให้เกษตรกรมีเอกสำรสิทธิ์ที่ดินท�ำกินและที่อยู ่อำศัย	 
สำมำรถเข้ำท�ำประโยชน์ในที่ดินได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย	 และใช้เป็นหลักประกันในกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม	โดย
	 	 	 (1)	 เขต	ส.ป.ก.	มีเป้ำหมำยจัดที่ดินท�ำกินแก่เกษตรกร	63,000	รำย	ด�ำเนินกำรได้	7,681	รำย	 
63,476	 ไร่	 ตรวจสอบกำรถือครองที่ดิน	 4,800,000	 ไร่	 ด�ำเนินกำรได้	 48,562	 ไร่	 กำรจัดที่ดินเกษตรกรรม	 
43,000	 รำย	 645,000	 ไร่	 ด�ำเนินกำรได้	 5,155	 รำย	 61,680	 ไร่	 จัดท่ีดินชุมชน	 20,000	 รำย	 ด�ำเนินกำรได	้ 
2,526	รำย	1,796	ไร่	
	 	 	 (2)	 ยึดคืนที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมำย	 ตำมมำตรำ	 44	 จัดที่ดินท�ำกิน	 
ให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำลและจัดที่ดินตำมระเบียบ	 ส.ป.ก	 265,689	 ไร่	 แผนด�ำเนินกำรระยะแรก	 30,000	 ไร่	 
จัดท่ีดินแล้วเสร็จ	 9,583	 ไร่	 ใน	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	 สระแก้ว	 กำญจนบุรี	 ชลบุรี	 สุรำษฎร์ธำนี	 และนครรำชสีมำ	 
เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท�ำกินได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำท�ำประโยชน์แล้วกว่ำ	1,040	รำย	จัดตั้งสหกรณ์	10	สหกรณ์	และ 
มีพื้นที่อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	21,147	ไร่	ได้ส�ำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงแล้วร้อยละ	57.34	
	 	 	 (3)	 นิคมสหกรณ์	ได้ออกหนังสือรับรอง	กสน.3	ให้กับสมำชิกนิคมสหกรณ์	156	รำย	1,512	ไร่	
กสน.5	จ�ำนวน	85	รำย	879	ไร่	จัดรูปที่ดิน	557	แปลง	3,654	ไร่	

  2) กำรฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภำพดิน 2,245,380	ไร่	ด�ำเนินกำรได้	483,474	ไร่	ประกอบด้วย
	 	 	 (1)	 ปรับปรุงคุณภำพดิน	(เปรี้ยว	เค็ม	กรด)	175,000	ไร่	ด�ำเนินกำรได้	115,240	ไร่	
	 	 	 (2)	 ฟื้นฟูและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน	1,024,300	ไร่	ด�ำเนินกำรได้	281,797	ไร่
	 	 	 (3)	 พัฒนำที่ดินพื้นที่เฉพำะ	 14,400	 ไร่	 (ทุ่งกุลำร้องไห้	 ทุ่งสัมฤทธิ์	 ลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ	 
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้งกุลำ	ทุ่งหมำหิว)	ด�ำเนินกำรได้	6,701	ไร่	
	 	 	 (4)	 พัฒนำที่ดินในพื้นที่นิคมกำรเกษตร	20	แห่ง	พื้นที่	11,362	ไร่	ด�ำเนินกำรได้	10,312	ไร่	
	 	 	 (5)	 รองรับกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศและลดโลกร้อน	 12,840	 ไร่	 ด้วยกำร	 จัดท�ำระบบ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ	พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	8,560	ไร่	จัดระบบกำรจัดกำรที่ดินบนพื้นที่สูง	4,280	ไร่	ด�ำเนินกำรได้	 
8,480	ไร่
	 	 	 (6)	 ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร	1,000,000	ไร่	ด�ำเนินกำรแล้ว	
55,614	ไร่
	 	 	 (7)	 ปรับปรุงนำร้ำงเพื่อปลูกปำล์มน�้ำมัน	6,000	ไร่	ด�ำเนินกำรได้	5,730	ไร่

ผลการด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

38



 7.4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์

  1) พัฒนำควำมร่วมมือและขยำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเกษตรต่ำงประเทศ โดย 
ด�ำเนินกำรเจรจำพัฒนำควำมร่วมมือและขยำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเกษตรและ/หรือกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำง
ประเทศ	ได้	16	เรื่อง	จำกเป้ำหมำย	51	เรื่อง	เช่น

	 	 	 (1)	 กำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุมนำนำชำติ	Our	Ocean	ครั้งที่	4	ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ	 ระหว่ำงวันที่	 5	 -	 6	 ตุลำคม	 2560	ณ	 สำธำรณรัฐมอลตำ	 และกำรศึกษำดูงำน	 
ณ	 ศูนย์ติดตำมและควบคุมเรือประมงรำชอำณำจักรสเปน	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้กล่ำว
ถ้อยแถลง	 แสดงจุดยืนและควำมมุ่งมั่นของไทยในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่มหำสมุทรและทรัพยำกรประมงทะเล	 
โดยยินดีร่วมมือกับนำนำประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศในกำรต่อสู้กับกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย	 ขำดกำร
รำยงำนและไร้กำรควบคุมหรือ	IUU
	 	 	 (2)	 กำรประชุมองค์กรรำยสำขำภำยใต้เสำหลักประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (Committee	
of	 the	Whole	 (CoW)	 for	 the	 ASEAN	 Economic	 Community)	 ครั้งที่	 8	ณ	 สำธำรณรัฐสิงคโปร์	 ในวันท่ี	 
21	 มกรำคม	 2561	 เพ่ือให้องค์กรรำยสำขำ	 คณะท�ำงำน	 คณะกรรมกำร	 ภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
น�ำเสนอประเด็นที่องค์กรสำขำนั้นๆ	 ให้ควำมส�ำคัญในปี	 2561	 (2018	 Priorities)	 และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
องค์กรสำขำอื่น	 (Cross-Cutting	 Issues)	 เพื่อให้กำรประชุมองค์กรรำยสำขำฯ	 เป็นเวทีในกำรประสำนงำน	 
ลดปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน	และเสริมสร้ำงกำรท�ำงำนระหว่ำงสำขำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	
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	 	 	 (3)	 กำรประชุม	 6th	 Ad-hoc	 Steering	 
Committee	 on	 Climate	 Change	 and	 Food	 Security	 
Meeting	(AHSC	CCFS)	ณ	เมืองลอมบอก	สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย	
ระหว่ำงวันที่	 17-20	 มกรำคม	 2561	 เพื่อหำข้อสรุปในกำร 
ด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำนสำขำต่ำงๆ	 ของอำเซียน	 ที่มีแผน 
กำรด�ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	
รวมทั้งร่วมกันพิจำรณำร่ำงกรอบกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่อง 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและควำมม่ันคงทำงอำหำร	 
กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลดควำมเสียหำยอันเกิดจำก
ภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	
	 	 	 (4)	 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียน-อินเดีย 
ด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้	 ครั้งที่	 4	 ณ	 กรุงนิวเดลี	 สำธำรณรัฐ 
อินเดีย	 ระหว่ำงวันที่	 11-12	 มกรำคม	 2561	 เพื่อแลกเปล่ียน 
ข้อคิดเห็นและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของโครงกำรควำมร่วมมือ
อำเซียนและอินเดีย	 พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือ 
ในสำขำต่ำงๆ	 อำทิ	 1)	 กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงเจ้ำหน้ำที ่
ผู้เกี่ยวข้องของภำครัฐ	 ผู้เชี่ยวชำญ	นักวิจัยและสถำบันทำงวิชำกำร
ที่เกี่ยวเนื่องกับ	 ด้ำนกำรเกษตรเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 ผู้ค้ำ	
(Traders)	 ของประเทศสมำชิกอำเซียนและอินเดีย	 2)	 กำรส่งเสริม 
กำรลงทุน	 กำรเสริมสร ้ำงศักยภำพ	 กำรแลกเปลี่ยนข ้อมูล	
ประสบกำรณ์	 และแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดี	 (Best	 Practice)	 
กำรวิจัยและพัฒนำ	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด ้ำนกำรเกษตร	 
กำรบริหำรจัดกำร	และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร	ป่ำไม้	ประมง
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  2) กำรปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญำให้เป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริม 
ระบบเกษตรพันธสัญญำให้มีควำมเป็นธรรมตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ	 
พ.ศ.	 2560	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 23	 กันยำยน	 2560	 เป็นกฎหมำยที่ว่ำด้วยกำรเข้ำไปก�ำกับดูแลกำรท�ำ 
สัญญำและให้มีกำรเป็นไปตำมข้อตกลงในสัญญำ	 ที่เกี่ยวกับกำรผลิตผลิตผลหรือบริกำรทำงกำรเกษตรระหว่ำง
เกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตร	 โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรผลิต	
เช่น	 ก�ำหนดคุณภำพของผลิตผลทำงกำรเกษตรที่ต้องกำรรับซื้อ	 กำรก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดูแลผลิตผล 
ทำงกำรเกษตร	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่คู ่สัญญำทั้ง	 2	 ฝ่ำย	 จึงจัดท�ำกฎหมำยล�ำดับรอง	 
2	 เรื่อง	 ได้แก่	 1)	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำรประกอบธุรกิจและเลิกกำรประกอบธุรกิจในระบบเกษตร 
พันธสัญญำ	 2)	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดส่งและเก็บรักษำเอกสำรส�ำหรับกำรชี้ชวนเกษตรกรในระบบ 
เกษตรพันธสัญญำ	 รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมบังคับใช้กฎหมำย	 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมำย	 
กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท	

  3) กำรออกกฎหมำยใหม่ และกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย เพื่อให้กฎหมำยสอดคล้อง 
กับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน	โดย	
   (1) เสนอออกกฎหมายใหม่ 4 ฉบับ
    l ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .… อยู่ระหว่ำง 
ส่งข้อมูลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	 77	 ของรัฐธรรมนูญให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม	 ก่อนเสนอ	 
ครม.	อนุมัติหลักกำร
    l ร่างพระราชบัญญตัปิาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม พ.ศ. .... อยูร่ะหว่ำงกำรตรวจพจิำรณำ
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
    l ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....	 อยู่ระหว่ำงน�ำร่ำงฯ	 ไปรับฟังควำมคิดเห็นฯ	 และ
วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย	ตำมมำตรำ	77	ของรัฐธรรมนูญฯ
    l ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำง 
กำรยกร่ำง	และน�ำเสนอคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยฯ	พิจำรณำ
   (2) เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม 13 ฉบับ
    l ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำง
กำรตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
    l ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่ำงจัดท�ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและค�ำชี้แจ้งควำมจ�ำเป็น	(Checklist)	
ส่งไปยังส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอ	ครม.	พิจำรณำ
    l ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .… อยู่ระหว่ำงกำรเสนอผลกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นและค�ำชี้แจงควำมจ�ำเป็น	 (Checklist)	 ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีน�ำเรื่องเสนอ	ครม.	พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบ
    l ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำร 
ตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
    l ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำ 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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    l ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่..) พ.ศ. …. อยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำ 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
    l ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนและแก้ไขเอกสำร
ให้สมบูรณ์ก่อนเสนอเรื่องไปยังส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	
    l ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงยกร่ำงเพื่อน�ำเสนอ 
กระทรวงและด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	77	ของรัฐธรรมนูญ
    l ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงยกร่ำงเพื่อ 
น�ำเสนอกระทรวงและด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	77	ของรัฐธรรมนูญ
    l ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงยกร่ำง
เพื่อน�ำเสนอกระทรวงและด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	77	ของรัฐธรรมนูญ
    l ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่..) พ.ศ. .…	 อยู่ระหว่ำงยกร่ำง	 
เพื่อเสนอกระทรวงและด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	77	ของรัฐธรรมนูญ
    l ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน(ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงน�ำเสนอ	 รมว.กษ.	
พิจำรณำลงนำมเสนอเรื่องต่อ	ครม.	เพื่ออนุมัติหลักกำรของร่ำงฯ
    l ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น	และด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	77	ของรัฐธรรมนูญ

  4) จัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรก�ำหนด
นโยบำยและวำงแผนกำรพัฒนำกำรเกษตรของประเทศไทย	 โดยจัดท�ำข้อมูลเอกภำพทั้งด้ำนข้อมูลสถิติ	 และ 
กำรพยำกรณ์ผลผลิตสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	 ต้นทุนกำรผลิต	 สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด	 ฯลฯ	 สินค้ำเกษตร 
ที่ส�ำคัญ	อำทิ	ข้ำวนำปี	ข้ำวนำปรัง	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	ถั่วเหลือง	มันส�ำปะหลังโรงงำน	ปำล์มน�้ำมัน	กำแฟ	ยำงพำรำ	
ล�ำไย	ลิ้นจี่	เงำะทุเรียน	มังคุด	ลองกอง	กระเทียม	หอมแดง	หอมหัวใหญ่	กุ้งขำวแวนนำไม	ปลำนิล	เป็นต้น
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