






 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ด�ำเนินกำรตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำ 
กำรเกษตรตำมแนวนโยบำยรัฐบำล โดยเน้น 
เกษตรกรเป ็นศูนย ์กลำงและให ้ควำมส�ำคัญต่อ 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติด้วยควำมโปร่งใส  
เน้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป จนถึง 
กำรตลำด รวมทั้งกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ในกำรเพิ่มศักยภำพ 
แก่ตนเองและชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
อย่ำงย่ังยืน โดยผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 แบ่งตำมกลุ่มภำรกิจ  
ดังนี้

	 การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์	 โดยการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะอาชีพ การแปรรูป  

การตลาดแก่เกษตรกร รวม 2,260,286 ราย เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสหกรณ์ 8,129 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด  

การบรกิาร และการบรหิารจดัการกลุม่เกษตรกร 4,857 แห่ง ปรบัปรงุระบบ 

ที่ดินท�ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการจัดที่ดินให้เกษตรกร  

40,076 ราย พื้นที่ 456,655 ไร่ จัดที่ดินชุมชน 22,267 ราย พื้นที่ 14,075 ไร่  

รวมทั้ง การช่วยเหลือด้านหนี้สิน การสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิต  

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

	 การพัฒนาการผลิต	 โดยการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 

สินค้าเกษตร ด้วยการกระจายพันธุ ์พืช พันธุ ์สัตว์ พันธุ ์ดีแก่เกษตรกร  

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์  

ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย บริหารจัดการการผลิต 

สนิค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเชงิรกุ (Agri – Map) ส่งเสรมิระบบการเกษตร 

แบบแปลงใหญ่ รวม 6,071 แปลง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 328,770 ไร่  

จัดท�าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จัดตั้งโครงการธนาคาร 

สินค้าเกษตร 326 แห่ง ควบคุม ดูแลธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง  

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือช่วยกระจาย 

สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น

บทสรุป



	 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต	 โดยการปรับปรุง 

คุณภาพดิน 156,907 ไร่ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

1,040,306 ไร่ จดัท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 11,500 ไร่ บรหิารจดัการน�า้ 

ทั้งระบบด้วยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�า้ 

และระบบส่งน�้าขนาดเล็ก ก่อสร้างแก้มลิง ก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นา 

นอกเขตชลประทาน 38,314 บ่อ

	 การอ�านวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ด้านเกษตร	โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน 3 ปี ของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เช่น ปรับปรุงข้อมูล 

ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 6,214,738 ครัวเรือน จัดท�าฐานข้อมูล 

เกษตรกรกลาง (Farmer ONE) จัดท�า Big Data ด้านการเกษตร 13 สินค้า  

รวมทั้งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา Application  

เพื่อการเกษตร พัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก ่

ผู ้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการออก 

ใบรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง ระบบการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการ 

ตรวจสอบมาตรฐาน และระบบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจสอบ 

สนิค้าเกษตรและอาหาร ปรบัปรงุระเบยีบ กฎหมาย เพือ่เอือ้ต่อการท�าธรุกจิ 

และการใช้ชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

ด้วยการพัฒนาความร่วมมือและขยายการด�าเนินงานด้านการเกษตร

	 นอกจากนี้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ด�าเนินการจัดท�าดัชนีความผาสุกของเกษตรกร	 

เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย	 และเป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการเกษตร	 

ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบับที	่12	โดยพบว่าในปี	2561	ซึง่เป็นปีท่ี	2	ของแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	ดัชนคีวามผาสุกของเกษตรกรมค่ีาอยู่ทีร่ะดับ	80.29	เป็นการพฒันา 

อยูใ่นระดบัด	ีเพิม่ขึน้จากปี	2560	ซ่ึงมค่ีาอยูท่ี่ระดบั	78.94	โดยปัจจยัทีส่่งผลให้ดชันคีวามผาสกุของเกษตรกร 

ในภาพรวมเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก	 ได้แก่	 ด้านสุขอนามัย	 มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ	 98.17	 

เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	97.14	และด้านสังคม	มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ	90.98	เพิ่มขึ้นจากป	ี2560	 

ซึ่งอยู่ที่ระดับ	90.13	ส�าหรับด้านเศรษฐกิจ	มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ	75.27	 

เพิ่มขึ้นจาก	ป	ี2560	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	74.85	ด้านสิ่งแวดล้อม	มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง	มีค่าดัชน ี

อยู่ที่ระดับ	 67.18	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี	 2560	 ซึ่งอยู่ที่ระดับ	 66.71	 ส่วนด้านการศึกษา	 มีการพัฒนา 

อยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข	มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ	54.22	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	45.50
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สำร
นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 นับตั้งแต่ที่ผมมารับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทความรู้  

ความสามารถรับใช้ประเทศชาติ โดยจะสานต่องานที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผล 

เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างงานใหม่ ตามแนวนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลให้บรรลุผลส�าเร็จโดยเร็ว

 รัฐบาลภายใต้การน�าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความมุ่งมั่นที่จะ 

พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อ 

การด�ารงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล�้า มีภูมิคุ ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ ์

ความไม่แน่นอนจากปัจจยัต่างๆ ภายใต้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร รวมถงึการรักษาเสถยีรภาพราคาสนิค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร  

การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  

การส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าเกษตร การดแูลเกษตรกรผูม้รีายได้น้อยให้สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ 

ในท่ีดินท�ากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตต่างๆ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ  

การส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท�าประมงให้เกิดความย่ังยืน ตลอดจนบูรณาการ 

การท�างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือ 

พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที ่

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ก�าลังกาย และสติปัญญาผลักดัน 

นโยบาย มาตรการ แผนงานและโครงการ ให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ส�าเร็จลุล่วง เพื่อให้บังเกิดผลต่อเกษตรกรและประชาชนชาวไทย 

อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

(นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สำร
ร้อยเอก	ธรรมนัส	พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ซึ่งส่งผล 

ต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง 

การปฏิรูปภาคราชการ และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ 

หน่วยงานที่เป็นกลไกภาครัฐที่ส�าคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ จะต้องปรับนโยบายและยุทธศาสตร ์

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพลิกฟื้นภาคการเกษตรของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

พี่น้องเกษตรกร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินท�ากิน การฟื้นฟูปรับปรุงบ�ารุงดินให้สามารถท�าการผลิต 

ภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งด�าเนินนโยบายอย่างสมดุลทั้งการผลิตตามแนวเกษตรสายหลักเพื่อเป้าหมาย 

การส่งออก อันเป็นการสร้างศักยภาพแก่สินค้าเกษตร ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเองให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การช่วยให้เกษตรกรผู้ยากไร้มีที่ดินท�ากิน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ซึ่งการด�าเนินการ 

ตามนโยบายดังกล่าว จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้น้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วม การประสานงาน 

อย่างเป็นระบบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ร่วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  

ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 ในโอกาสน้ี ผมขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ท้ังผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทุ่มเทตั้งใจช่วยเหลือ ดูแลเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดัน 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นทีพ่ึง่ของเกษตรกร และมคีวามรุง่เรอืงเคยีงคูก่บัการเกษตรของประเทศตลอดไป

 

(ร้อยเอก	ธรรมนัส	พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สำร
นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน เพราะมีปัจจัยมากมายที่เอ้ืออ�านวย 

ต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน ความเหมาะสมของภูมิศาสตร์  

การมีแหล่งต้นน�้าหลายสาย ท�าให้มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลายและมีความมั่นคงทางด้านอาหาร รัฐบาล 

มีนโยบายพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของโลก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ 

ในการผลิต สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด และส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการที่ท�าให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 

 ท้ังหมดนี้ นับเป็นภารกิจและเป็นหน้าท่ีหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องด�าเนินการ 

เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหารให้มีความปลอดภัย เพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค 

ต่อสินค้าเกษตรของไทย

 ในโอกาสนี้ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านด้วยความจริงใจ ขอให้จงภูมิใจและตระหนัก 

ในความส�าคัญของภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทความรู้ ความสามารถอย่างเต็มก�าลัง เพื่อแก้ไขปัญหา 

ให้แก่เกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เข้มแข็ง  

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

 

(นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สำร
นายประภัตร	โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริมภาคการเกษตร และเกษตรกรของ 

ประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในการแข่งขัน 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดต้นทุนการผลิต การปรับ 

โครงสร้างการผลติ การผลติสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานการบริหารจดัการสนิค้าเกษตรแบบครบวงจร การช่วยเหลอื 

เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการปัญหาต่างๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกร 

และประชาชนเป็นส�าคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุผลส�าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรไทย อาทิ  

การส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกพืชอื่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสัตว์ รวมทั้ง 

การพัฒนาสินค้าด้านปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด

 การด�าเนินงานดังกล่าว เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างย่ิง เพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของทุกภาคส่วน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กระผมขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท�าหน้าที ่

อย่างสมบูรณ์ เพื่อน�าพาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกต่อไป

 

(นายประภัตร	โพธสุธน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สำร
นายอนันต์	สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาภาคเกษตร  

โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 5 ปี มุ่งเน้น 

การน�าภารกิจประจ�าของกระทรวงฯ โดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงสร้างพื้นฐานด้าน ดิน น�า้  

และสถาบันเกษตรกร มาปรับเป็นโครงการส�าคัญของกระทรวงฯ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ 

คือ การบริหารจัดการให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมของดิน น�้า และภูมิอากาศ การลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิต การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามโครงสร้างการผลิต 

และการตลาด ตลอดจนการยกระดบัความปลอดภยัด้านอาหารและการเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ปรบัแนวคดิ 

เปลี่ยนวิธีการท�างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก 

ในปัจจุบันและอนาคต ท้ังนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรของประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มี 

คุณภาพมาตรฐาน มคีวามมัน่คง สร้างรายได้ สร้างคณุภาพชวีติและสขุภาวะทีด่ใีห้แก่เกษตรกร ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ  

ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 ผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อน�าพาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได ้

อย่างยั่งยืนต่อไป

 

(นายอนันต	์สุวรรณรัตน์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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นายอนันต์	สุวรรณรัตน์
Mr. Anan Suwannarat

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Permanent Secretary of The Minister of Agriculture and Cooperatives

นายพิศาล	พงศาพิชณ์
Mr. Pisan Pongsapitch

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางอุมาพร	พิมลบุตร
Mrs. Umaporn Pimolbutr

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวราวุธ	ชูธรรมธัช
Mr. Warawut Choothammatat

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายส�าราญ	สาราบรรณ์
Mr. Sumran Sarabun

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้บริหำรระดับสูง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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นายฉันทานนท์	วรรณเขจร
Mr. Chantanon Wannakejohn

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร	อินสกุล
Mr. Prayoon Inskul

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอรุณชัย	พุทธเจริญ
Mr. Arunchai Puthcharoen

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภัย	สุทธิสังข์
Mr. Apai Suttisunk

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายคมสัน	จ�ารูญพงษ์
Mr. Komsan Jumroonpong

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวีรชาต	ิเขื่อนรัตน์
Mr. Weerachat Khueanrat

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายมนัส	ก�าเนิดมณี
Mr. Manas Kamnerdmanee

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายรัตนะ	สวามีชัย
Mr. Ratana Sawamichai

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ	์ศรีพงษ์พันธุ์กุล
Acting Sub LT. Krishnapong Sripongpankul

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอ�าพันธุ	์เวฬุตันติ
Mr.Ampan Welutanti

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางดาเรศร์	กิตติโยภาส
Mrs. Dares Kittiyopas

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปราโมทย	์ยาใจ
Mr. Pramote Yajai

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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นายมีศักดิ์	ภักดีคง
Mr. Mesak Pakdeekong

อธิบดีกรมประมง

นายสุรสีห์	กิตติมณฑล
Mr. Surasri  Kidtimonton

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายพิเชษฐ์	วิริยะพาหะ
Mr. Phichest Wiriyapaha
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสุดสาคร	ภัทรกุลนิษฐ์
Mr. Sudsakorn Pattarakulnit

อธิบดีกรมการข้าว

นายสรวิศ	ธานีโต
Mr. Sorravis thaneto

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นางสาวเสริมสุข	สลักเพ็ชร์
Miss Surmsuk Salakpetch

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายวสันต	์นุ้ยภิรมย์
Mr. Wasan Nuipirom

อธิบดีกรมหม่อนไหม

นายทองเปลว	กองจันทร์
Mr. Thongplew Kongjun

อธิบดีกรมชลประทาน

นางสาวเบญจพร	ชาครานนท์
Miss Benjaporn Chakranon

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายเข้มแข็ง	ยุติธรรมด�ารง
Mr. Kemkaeng Yutidhammadamrong

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายวิณะโรจน	์ทรัพย์ส่งสุข
Mr. Vinaroj Supsongsuk

เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายโอภาส	ทองยงค์
Mr. Opart Thongyong

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

|  Annual Report 2019          |  Ministry of Agriculture and Cooperatives

9



นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ
Mr. Sahabhum  Bhumtitterat

ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศุภฤกษ์		เอี่ยมละออ				
Mr.Supparerk  iamla-or

กรรมการ	อ.ต.ก.		
รักษาการแทนในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

นางสาวจูอะดี	พงศ์มณีรัตน์
Miss Juadee Pongmaneerat

เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

นายสุวิทย	์ชัยเกียรติยศ
Mr. Suwit Chaikiattiyos

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

นายมณเฑียร	อินทร์น้อย
Mr. Monthien Innoy

ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา

นายระพีภัทร	์จันทรศรีวงศ์
Mr. Rapibhat Chandarasrivongs
เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายขจรจักษ	์	นวลพรหมสกุล			
Mr. Kajohnjak Nuanphromsakul  

รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย	ด้านบริหาร		
รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

นายณรงค์ฤทธิ	์วงศ์สุวรรณ
Mr. Narongrit Wongsuwan

ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการ	
โคนมแห่งประเทศไทย

นายวิรัตน	์ปราบทุกข์
Mr. Wirat  Prapthuk

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ประมวลภำพภารกิจผู้บริหารระดับสูง
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 การจดัท�าหนงัสอืรายงานประจ�าปี 2562 ของกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ 2562  

สู ่สาธารณชน หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องและผู ้สนใจทั่วไป  

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้าง 

ความรู ้ ความเข ้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานทางด้าน 

การเกษตรของประเทศไทย 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

หนังสอืรายงานประจ�าปี 2562 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

และผู้สนใจทั่วไป และขอขอบคุณส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ในสังกัดที่สนับสนุนข้อมูลผลการด�าเนินงานมา ณ โอกาสนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พุทธศักราช	2562	

ค�ำน�า
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ส่วนที่ 1
ภาพรวมของ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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วิสัยทัศน์
ภาคเกษตรมั่นคง		เกษตรกรมั่งคั่ง		ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน	

พันธกิจ
1.	 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง	

2.	 พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	

3.	 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้อง 
	 กับความต้องการของตลาด	และส่งเสริมงานวิจัย	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม 
	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน	์

4.	 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	และโครงสร้างพื้นฐาน 
	 ทางการเกษตร	อย่างสมดุลและยั่งยืน	
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เป้าหมาย
การให้บริการ

ตัวชี้วัด

1) เสริมสร้างความมั่นคง 

ในการประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 

ด้านการเกษตร 37,009 ราย

• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2) เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตภาคเกษตร

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

• ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ	:	ปรมิาณการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนการผลติ 

เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

700,000 ไร่

3) สร้างโอกาสให้เกษตรกร

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	: เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

และพัฒนาอาชีพ 414,850 ราย

• ตวัชีวั้ดเชิงคณุภาพ	: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับดี 8,033 แห่ง

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 61,040 ตัน

4) บริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อการเกษตร

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	: พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ  

25.39 ล้านไร่

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 272,612 ไร่

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหา 

แหล่งน�า้เพิ่มขึ้น 541,650 ไร่

• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เป้ำหมำย
การให้บริการและตัวชี้วัด
 ในปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการให้บริการและตวัชีว้ดัในแต่ละเป้าหมายการให้บริการ  

ดังนี้
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โครงสร้ำงองค์กร
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ประกอบด้วย 

■ ส่วนราชการ		 :	 ข้าราชการ  36,783  อัตรา  

   ลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ  49,775  อัตรา 

■ องค์การมหาชน	 :  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  381  อัตรา

■ รัฐวิสาหกิจ	 :  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   5,816  อัตรา

อัตรำก�าลัง
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■	 งบประมาณของส่วนราชการ	ปี	2561	–	2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส่วนราชการ	+	องค์การมหาชน ปี	2561 ปี	2562 เพิ่ม	–	ลด

122,572.8439 108,996.9008 -13,575.94 -11.08

1.  ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,105.8992 1,751.2761 -354.62 -16.84

2.  กรมการข้าว 3,676.2659 3,091.3031 -584.96 -15.91

3.  กรมชลประทาน 69,322.3035 66,472.1897 -2,850.11 -4.11

4  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,373.9710 1,354.4231 -19.55 -1.42

5.  กรมประมง 4,457.2834 4,093.6533 -363.63 -8.16

6.  กรมปศุสัตว์ 6,911.4761 6,203.2209 -708.26 -10.25

7.  กรมพัฒนาที่ดิน 5,943.3240 5,678.6956 -264.63 -4.45

8.  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,239.9043 2,224.4244 -15.48 -0.69

9.  กรมวิชาการเกษตร 4,241.9441 4,102.8328 -139.11 -3.28

10.  กรมส่งเสริมการเกษตร 12,388.7921 6,317.4940 -6,071.30 -49.01

11.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5,509.5051 3,042.6877 -2,466.82 -44.77

12.  กรมหม่อนไหม 730.2029 708.2784 -21.92 -3.00

13.  ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,824.9476 1,923.0212 98.07 5.37

14.  ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 309.4229 283.7112 -25.71 -8.31

15.  ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 762.9562 642.7178 -120.24 -15.76

16.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)         547.8132 546.4516 -1.36 -0.25

17.  ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

226.8324 163.7156 -63.12 -27.83

18.  ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

      (องค์การมหาชน)

0.0000 396.8043 396.80 100.00

งบประมาณ
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■	 สัดส่วนงบรายจ่ายป	ี2562

งบรายจ่าย ปี	2561 ปี	2562 เพิ่ม	–	ลด

ส่วนราชการ	+	องค์การมหาชน 122,572.8439 108,996.9008 -13,575.9431 -11.08

(1)		งบบุคลากร 25,019.6396 24,739.8179 -279.8217 -1.12

•  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 18,331.6401 18,094.3740 -237.2661 -1.29

•  หมวดค่าจ้างชั่วคราวและ   

   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,687.9995 6,645.4439 -42.5556 -0.64

(2)		งบด�าเนินการ 19,145.2231 14,605.0700 -4,540.1531 -23.71

•  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17,721.3419 13,184.3472 -4,536.9947 -25.60

•  หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,423.8812 1,420.7228 -3.1584 -0.22

(3)		งบลงทุน	

      (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 69,642.1055 65,676.5139 -3,965.5916 -5.69

•  ภาระผูกพัน (สัญญา + ม. 23) 9,896.0005 11,697.2952

•  ไม่ผูกพัน 59,746.11 53,979.2187

(4)		งบเงินอุดหนุน 7,904.2463 2,970.2655 -4,933.9808 -62.42

(5)		งบรายจ่ายอื่น 861.6294 1,005.2335 143.6041 16.67
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ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

|  Annual Report 2019          |  Ministry of Agriculture and Cooperatives

25



 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�าเนนิการตอบสนอง 

นโยบายการพัฒนาการเกษตรตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและให้ความส�าคัญต่อ 

การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความโปร่งใส  

เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด รวมทั้ง 

การน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพแก่ตนเอง 

และชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่าง 

ยั่งยืน ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญแบ่งตามกลุ่มภารกิจมี ดังนี้
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1
กำรส่งเสริมพัฒนำ 

เกษตรกรและระบบสหกรณ์
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 ประกอบด้วย

1.1	 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)

 1)  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่ เสริมสร้างความเข็มแข็ง 

ในทุกระดับ อบรมเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

73,241 ราย

 2) ส่งเสรมิการด�าเนนิงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลอืก  

เกษตรผสมผสาน พัฒนาอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้/พื้นที่ คทช. โดยการถ่ายทอด 

ความรู้เทคโนโลยีและพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร 1,651,595 ราย

 3) พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู ้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนา 

องค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด แก่เกษตรกร 502,340 ราย

 4) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร 100,699 ราย 

 5) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย์ (Commercial Farmer)  

5,652 ราย

 จากการประเมินผล พบว่าเกษตรกรร้อยละ 98.26 ได้น�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน 

การประกอบอาชีพของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากเดิม ได้แก่  

การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ใช้เอง 

และการปลูกพืชปุ ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน การใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้น�้า 

อย่างรู้คุณค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูแล้ง

กำรส่งเสริมพัฒนำ
เกษตรกรและระบบสหกรณ์1.
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1.2		 การพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่ม

 1)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ 8,129 แห่ง จ�านวน

สมาชิกสหกรณ์รวม 11.57 ล้านคน ทุนด�าเนินงานรวม 3.13 

ล้านล้านบาท และมีปริมาณธุรกิจรวม 2.52 ล้านล้านบาท โดย

พัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็น

กลไกในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและสมาชกิท�าให้สหกรณ์

ที่มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 92 ของสหกรณ์

ที่มีสถานะการด�าเนินงาน

 2) ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการผลติ การตลาด การบริการ และ

การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 4,857 แห่ง ได้รับการประเมิน

มาตรฐานผ่านแล้ว 2,895 แห่ง

 3)  เสรมิสร้างและพัฒนาศกัยภาพองค์กรเกษตรและวสิาหกิจชุมชน 

จดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพกลุ่มสู ่Smart Group 

10,000 ราย กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 2,316 ราย จดัท�าแผนพัฒนา

กิจการวิสาหกิจชุมชน 20,449 ราย
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1.3	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินให้เกษตรกรเข้าถึงได้

 ประกอบด้วย การจัดที่ดินให้เกษตรกร 40,076 ราย พื้นที่ 456,655 ไร่ จัดที่ดินชุมชน  

22,267 ราย พื้นที่ 14,075 ไร่ พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร 1,290 ราย ในพื้นที่ที่มีการก่อตั้ง 

สหกรณ์ไปแล้ว 14 สหกรณ์ ใน 7 จงัหวดั ได้แก่ กาฬสนิธุ ์นครราชสมีา ชลบรุ ีสระแก้ว กาญจนบุรี  

อุทัยธานี และสุราษฎร์ธานี โดย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่แปลงรวม สนับสนุน 

ด้านการจัดอบรมพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับการผลิตทาง 

การเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน และสภาพพ้ืนที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน 

แผนแม่บทชุมชน ซึ่งการอบรมพัฒนาอาชีพเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรม และการน�าความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ได้ในพื้นที่จริง จากการติดตามการน�า 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 99.07 สามารถน�าความรู้ไปใช้ ประกอบกับ 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการน�าความรู้ไปใช้ร้อยละ 8.98 โดยรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง  

1,000 – 8,000 บาท และมีเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 8.05 โดยรายจ่าย

ลดลงอยู่ในช่วง 100 – 4,000 บาท 

 ตลอดจน การออกหนังสืออนุญาต กสน.3 และ กสน.5 ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์  

2,073 ราย พื้นที่ 18,853 ไร่
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1.4		 การช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่เกษตรกร

 1) ชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรรายย่อยผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท�าให้เกษตรกร 

รายย่อยที่มีหนี้สินและประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการพักช�าระหนี้/จ�าหน่ายหนี ้

เป็นศูนย์/ชดเชยดอกเบี้ย 20,508 ราย วงเงิน 39.69 ล้านบาท

 2)  ไถ่ถอน จ�านอง ขายฝาก/ช�าระหนี้กู้ยืม ไม่ให้เจ้าหนี้บังคับตามค�าพิพากษารวม  

1,136 ราย วงเงิน 550.81 ล้านบาท จ�านวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน 5,936 ไร่

 3)  สนบัสนนุเงนิกองทนุสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่หน่วยงานของรฐัหรือองค์กรเกษตรกร  

1 โครงการ วงเงินกู้ยืม 44 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 1.32 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ 

แพะ–แกะล้านนา ของกรมปศุสัตว์ ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

สมาชิกสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน 22 กลุ่ม 220 ราย ในพื้นที่  

จ. เชียงใหม่ จ. ล�าปาง และ จ. ล�าพูน และติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ  

11 โครงการ มีการด�าเนินงานได้ส�าเร็จตามแผนงานโครงการ เฉลี่ยในภาพรวม 

คิดเป็นร้อยละ 93.96
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1.5		 การสนับสนุนเงินหรือปัจจัยการผลิต	เพื่อลดต้นทุน	

	 1)	 ยางพารา

 (1) ให้สินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน  

10,000 ล้านบาท ด�าเนินการรวบรวม/รับซื้อยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนแล้วรวม 1.96 ล้านตัน มูลค่า 81,581 ล้านบาท จ�าหน่ายแล้ว  

1.77 ล้านตัน มูลค่า 83,157 ล้านบาท

 (2)  สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)  

มีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ 175 แห่ง วงเงิน 2,937  

ล้านบาท สามารถรวบรวม/รับซื้อยางพารา ตั้งแต่ปี 2557/2558 – 2561/2562  

รวม 1,815,534 ตัน มูลค่า 75,584 ล้านบาท

 (3)  ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้มีการรับซื้อน�้ายางสด 34,474 ตัน
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 (4)  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยาง 1,800 บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  

(เจ้าของสวน : คนกรีดยางอัตราส่วน 60 : 40) รวม 1,358,642 ราย วงเงินรวม  

14,007 ล้านบาท 

 (5) สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม 3,766 ราย

 (6) ปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูยาง 150,000 ไร่ เกษตรกรประมาณ 30,000 ราย รายละ 1-10 ไร่  

(ไม่เกิน 10 ไร่) วงเงิน 1,508 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกรผ่านการอนุมัติเข้าร่วม 

โครงการฯ 21,982 ราย เนื้อที่ 139,342 ไร่ 

 (7) การควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิต รวมถึง 

ส่งเสริมการปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- 

กนัยายน 2562 ด�าเนนิการได้รวมเนือ้ทีท่ัง้สิน้ 322,401.50 ไร่ แบ่งเป็นปลูกแทนด้วย 

ยางพันธุ์ดี 209,786.10 ไร่ และปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น 112,615.40 ไร่

ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น

ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี
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	 2)	 ปาล์มน�า้มัน	

  โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน 1,500 บาท/ไร่  

ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ รวม 238,460 ราย วงเงิน 3,273.86 ล้านบาท 

	 3)		 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์

  สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านารวม 82,316 ครัวเรือน พื้นที่ 724,931 ไร่  

มีปริมาณผลผลิตที่ส่งมอบแต่ละจุดรับซื้อ รวมทั้งสิ้น 869,000 ตัน มูลค่าการจ�าหน่ายผลผลิต  

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,003 ล้านบาท
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1.6		 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ดังนี้

	 1)	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	โดย

  1.1) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้า ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน�้า  

0.40 ล้านไร่ 171 รายการ ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 74.19

  1.2) บริหารจัดการน�้าในพื้นที่ชลประทานเดิม (25.39 ล้านไร่) ซ่อมแซม/ 

บ�ารุงรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน�้า  

1,225 รายการ ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 88.16

  1.3) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 18 หน่วยปฏิบัติการบิน ปฏิบัติการฝนหลวง  

1,673 วัน มีจ�านวนวันฝนตก 1,486 วัน คิดเป็นร้อยละ 88.82 และมีจ�านวน 

พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัประโยชน์ 230 ล้านไร่ ปฏบิตักิารฝนหลวง เพือ่บรรเทาฝุน่ละออง  

pm 2.5 จ�านวน 19 วัน (98 เที่ยวบิน) มีจ�านวนวันฝนตก 11 วัน พ้ืนที่ 

เป้าหมายได้รับประโยชน์ 15 จังหวัด 59 เขต/อ�าเภอ
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	 2)	 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ	แบ่งเป็น

  2.1) การช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย โดยช่วยเหลือเกษตรด้านพืช ประมง  

ปศุสัตว์ แล้ว 183,616 ราย วงเงิน 1,813 ล้านบาท

  2.2) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ด้านพืช 159,663 ราย วงเงิน 2,019 ล้านบาท
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กำรพัฒนำการผลิต
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2.1	 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

	 การผลิตและกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

	 1)	 การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี เพ่ือน�าไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ ์

จ�าหน่ายให้เกษตรกรและส�ารองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 63 ชนิด (พืชไร่ 11 ชนิด  

พืชสวน 33 ชนิด ปัจจัยการผลิต 19 ชนิด) โดยมีการกระจายไปสู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายแล้ว 

ร้อยละ 71.01 ของผลการผลิตที่ได้

	 (1)	 พืชไร่	 จ�านวน 11 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ : ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ข้าวโพด  

ทานตะวัน งา ถั่วหรั่ง ฝ้าย ข้าวฟ่าง และ ถั่วพุ่ม รวม 917.51 ตัน ท่อนพันธุ์ : อ้อย  

11,549,394 ท่อน โดยกระจายไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้วร้อยละ 75.50  

ของผลการผลิตที่ได้ สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ 132,105.30 ไร่

	 (2)	 พืชสวน	จ�านวน 33 ชนิด ได้แก่ ต้นพันธุ์ : 530,035 ต้น เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มพืชผัก  

1,713.41 กิโลกรัม หน่อพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล : กล้วย 3,480 หน่อยอดพันธุ์ ได้แก่  

กลุ่มไม้ดอก : เบญจมาศ กลุ่มพืชอุตสาหกรรม : มันเทศ 71,180 ยอด โดยกระจาย 

ไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้วร้อยละ 43.77 ของผลการผลิตที่ได้ สามารถ 

สนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ 20,839 ไร่

	 (3)	 ปัจจัยการผลิต	 จ�านวน 19 ชนิด และมีการจ�าหน่ายไปสู่กลุ่มเป้าหมายแล้ว อาทิ  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส NPV 103 ลิตร  

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 825 กระป๋อง กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ไมโครไรซ่า 3,949 กก.  

แหนแดง 9,680 กก. เชื้อไรโซเบียม 14,013.40 กก. กลุ่มชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  

ได้แก่ ชุดตรวจสอบ Aflatoxin test kit 200 ชุด กลุ่มเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์ ได้แก่  

ตาส้มปลอดโรค 12,180 ตา แม่พันธุ์เชื้อเห็ด 2,693 ขวด กลุ่มแมลงก�าจัดศัตรูพืช  

ได้แก่ แตนเบียนแมลงด�าหนาม 11,500 มัมมี่ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง  

68,200 คู่ แตนเบียนหนอนหัวด�ามะพร้าว 69,200 ตัว คิดเป็นร้อยละ 93.76  

ของผลการผลิตที่ได้

กำรพัฒนำการผลิต2.
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	 2)	 การพฒันาเป็นศนูย์กลางการผลติเมล็ดพนัธุพ์ชืรองรบัประชาคมอาเซยีน โดยผลติ 

เมล็ดพันธุ์ชั้นดี เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว) 155.95 ตัน รับรองคุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล 3,513 ตัวอย่าง พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรอง 

เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล 2 ศูนย์

	 3)	 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	รวม 96,038 ตัน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ชั้นคัด 232 ตัน ชั้นหลัก 2,430 ตัน ชั้นพันธุ์ขยาย 67,155 ตัน และผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร  

26,221 ตัน

	 4)	 การก่อสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วเสร็จ 1 แห่ง ที่จังหวัดพิจิตร

	 5)	 การผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี เพื่อกระจายพันธุ์หม่อนไหม ไม้ย้อมส ี

แก่เกษตรกร 16,974 ราย หม่อน 2,406,108 ตัน ไหม 126,153 แผ่น

	 6)	 การผลิตพันธุ์สัตว์น�้า โดยผลิตสัตว์น�้าพันธุ์หลัก 11,723 ตัว ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย  

306,950 ตัว และผลิตลูกพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติแล้ว 619,215,000 ตัว

	 7)	 การผลิตพันธุ์ปศุสัตว ์โดยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์กระจายให้เกษตรกรน�าไปขยาย 

เป็นพ่อ – แม่พันธุ์สัตว์ 1,527,914 ตัว ผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยการผสมเทียม 344,556 ตัว พัฒนา 

สุขภาพสัตว์ 26.6576 ล้านตัว ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกร 52,088,755 กิโลกรัม  

อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 1,115 สายพันธุ์
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2.2	 การวิจัยและนวัตกรรม

	 1) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพืช	ประมง	ปศุสัตว์และอื่น	ๆ		ที่ส�าคัญ  
  อาทิ

	 (1)	 ด้านพืช โดยวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืชปรับเปลี่ยนจาก 

เกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่พัฒนาข้าว 32 โครงการ รวมถึงการพัฒนา 

ต่อยอดนวตักรรมการแปรรปูข้าวไทยจากงานวจิยัสูเ่ชงิพาณชิย์ จ�านวน 4 ผลติภณัฑ์  

ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Fancy/Rice (ไวน์ข้าว) 2) ผลิตภัณฑ์อาหาร  

Gluten-Free 3) ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากน�้ามันร�าข้าว และ 4) ผลิตภัณฑ์ 

ขนมขบเคี้ยวจากข้าว (ซีเรียลบาร์จากข้าวและธัญพืช)

	 (2)	 ด้านการประมง พฒันาการประมง 80 โครงการ การสร้างความเข้มแขง็ด้านการประมง  

2 โครงการ อุตสาหกรรมประมง 18 โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน 

การวิจัยและนวัตกรรม 1 โครงการ

	 (3)		ด้านปศุสัตว์	พัฒนาอาหารสัตว์ 5 โครงการ ด้านสุขภาพสัตว์ โรคติดต่อระหว่าง 

สตัว์และคน พฒันาการตรวจวนิิจฉยัโรคสตัว์ 11 โครงการ พัฒนาพันธ์ุสตัว์ 6 โครงการ  

การขยายพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ 1 โครงการ
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	 (4)	 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคมและนโยบายรวมถึงพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงรวม 45 โครงการ

	 (5)		ด้านพัฒนาที่ดิน 122 เรื่อง อาทิ การจัดการ/การอนุรักษ์ดินและน�า้ผลกระทบต่อ 

ผลผลิตพืชท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างต้นแบบ 

การจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ (ปุ ๋ยคอก ปุ ๋ยหมัก ปุ ๋ยพืชสด)  

และการใช้น�้าอย่างเหมาะสม รวมถึงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การสร้าง 

ต้นแบบการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ การน�าเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่

	 (6)	 ด้านหม่อนไหม 2 เรือ่ง เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและความรู้ด้านหม่อนไหม

	 (7)	 ด้านฝนหลวง 11 เรื่อง อาทิ การศึกษาสภาพอากาศใต้ฐานเมฆที่มีผลกระทบต่อ 

เมฆควิมลูสั การพยากรณ์สภาวะอากาศชัน้บนด้วยระบบปัญญาประดษิฐ์ การพัฒนา 

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 
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	 2)		 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา	และขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

 (1) ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร 190 แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยเด่ียว 

 (2)  การน�าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการยอมรับและ 

น�าไปปฏิบตัไิด้ รวมทัง้แก้ปัญหาการผลติของเกษตรกร 12 โครงการ อาท ิเทคโนโลยี 

ชะลอการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงมังคุด การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองเกษตร 

อินทรีย์เพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนเพื่อส่งเสริม 

การเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว

 (3)  ทดสอบพนัธุแ์ละปัจจยัการผลติ 2 สายพันธุ ์การอนรุกัษ์เชือ้พนัธกุรรมข้าว 2,500 สายพนัธุ์  

และน�าเชื้อพันธุกรรมข้าวเข้าทดสอบให้อยู่ในหลายสภาพแวดล้อมในด้านการให ้

ผลผลิตที่มีเสถียรภาพ มีความต้านทานต่อโรคแมลงและการตอบสนองของปุ๋ย 

 (4) เผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม ได้แก่ ผ้าไหมสวมใส่สบายและง่ายต่อการดูแล : กรณี 

ศึกษาความเหมาะสมของผ้าไหมถักในการผลิตเสื้อผ้าคูลโหมด 

	 3)		 การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จุลินทรีย์	เห็ด	แมลง	

  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย 40,000 สายพันธุ์

|  รายงานประจ�าปี 2562          |  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

42



2.3		 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

	 1)		 ด้านพืช

 (1)  ตรวจรับรองแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP  

พชื 118,808 ฟาร์ม พ้ืนที ่598,960.96 ไร่ ตรวจสอบโรงคดับรรจ/ุแปรรูป เพ่ือรับรอง 

ตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP/HACCP 1,502 โรงงาน และพัฒนา 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ 32 แห่ง

 (2)  ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) มีแปลงผ่านการตรวจ 

ประเมินและได้รับรองมาตรฐานแล้ว 576 แปลง และตรวจสอบและรับรองระบบ 

มาตรฐานข้าว (GAP Grain) 884 แปลง 

 (3)  ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว 10 แห่ง

 (4)  ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 18 แห่ง 

 (5)  ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานหม่อนไหมและผลติภณัฑ์ โดยตรวจประเมนิมาตรฐาน  

980 ค�าขอ

 (6)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนใบ หม่อนผล เส้นไหมไทยสาวมือ เส้นไหมไทย 

พื้นบ้านอีสาน และผลิตหนอนไหมคุณภาพดีเพื่อผลิตแผ่นใยไหม 990 ราย
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 (7) พัฒนาเจ้าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร 449 คน พัฒนา 

เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ GAP พืช 15,006 ราย  

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการสินค้าเกษตรและการตลาดขั้นต้น 15,002 ราย 

 (8) ตรวจสอบปัจจยัการผลติ/ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคมุก�ากบัดแูล พ.ร.บ.ได้แก่ 

  • ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/สินค ้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร  

268,913 ตัวอย่าง

  • ออกใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช) 426,953 ฉบับ

  • ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช/สารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน 79,127 ฉบับ

  • ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย 128,466 ฉบับ

  • ตรวจสอบร้านค้า/สินค้าเกษตร 234,181 ราย
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	 2)	 ด้านประมง

 (1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยตรวจประเมินมาตรฐานและ 

สุขอนามัยฟาร์ม 32,200 ฟาร์ม ตรวจประเมินสถานประกอบการ 560 แห่ง  

และตรวจวิเคราะห์คณุภาพสนิค้าประมง 160,219 ตวัอย่าง รวมทัง้เฝ้าระวัง ป้องกนั  

ควบคุมโรคและเช้ือดื้อยา 169,549 ตัวอย่าง และควบคุมเฝ้าระวังการลักลอบน�า 

เข้า-ส่งออกสัตว์น�า้ ซากสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์ 81,392 ครั้ง ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิต 

ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 16,254 ตัวอย่าง ตรวจติดตามคุณภาพ 

ความปลอดภัยหอยสองฝา 9,304 ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช ้

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ 149,446 ขวด

 (2) ก่อสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงหลังสวนตลาดสัตว์น�้าและ 

พื้นโรงคลุมเดิมหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

	 3)	 ด้านปศุสัตว์	

  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 407,387 ตัวอย่าง  

และตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 70,394 แห่ง รวมทั้งตรวจประเมิน 

สถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 314 แห่ง
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2.4	 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 1)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด่านตรวจสัตว์น�า้	

  ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 3 แห่ง โดยการสร้างความพร้อม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของด่านตรวจสัตว์น�้าในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย และ 

จังหวัดเชียงราย บูรณาการป้องกันการลักลอบน�าเข้าส่งออกสัตว์น�้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า  

ปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร 978 ครั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการน�าเข้าส่งออกสตัว์น�า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ ปัจจยัการผลติและสนิค้าเกษตร 

ให้แก่ผู้ประกอบการ 749 ครั้ง

	 2)	 พัฒนาด่านกักกันสัตว	์

  เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

10 พื้นที่ ได้แก่ สระแก้ว มุกดาหาร ตราด ตาก หนองคาย สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์)  

นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน แม่สาย) 

	 3)		 พัฒนาด่านตรวจพืช	14	ด่าน	

  ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการตรวจสอบ 

สินค้าเกษตรด้านพืชที่น�าเข้าและส่งออก 
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2.5	 การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเชิงรุก	 

	 (Agri	–	Map)

	 1)	 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	 
	 	 (Agri	–	Map)	

  โดยการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช จัดท�า 

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ส�ารวจและวิเคราะห ์

ทางเศรษฐกจิเพือ่สนบัสนนุเขตเกษตรเศรษฐกจิ ส�าหรับสนิค้าเกษตร ทีส่�าคญั (Zoning) 5 ชนิดพืช  

ส�ารวจและจัดท�าเขตการใช้ที่ดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช ส�ารวจและจัดท�าแผนที่ 

สภาพการใช้ท่ีดิน (มาตราส่วน 1: 25,000) 41 จังหวัด ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสม 

ส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดท�าฐานข้อมูล 

สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 13 ชนิดพืช พัฒนาระบบ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเชิงพื้นที่ส�าหรับพืชเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ�านวน 1 โครงการ จัดท�า 

แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�าหรับปลูกพืชสมุนไพร 10 ชนิดพืช รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ 

ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ และสินค้าหรือกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้อง 

กับศักยภาพของพื้นที่ ใน 73 จังหวัด
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	 2)		 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	ตาม	Agri	–	Map	 
จ�านวน 247,939 ไร่ โดย

 (1)  ส่งเสรมิเกษตรเชงิรกุด้านประมง โดยแนะน�าและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งสตัว์น�า้ 

ให้เกษตรกรในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือการท�านาข้าว 

มาทดลองปรบัเปลีย่นเป็นการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทีเ่หมาะสม พร้อมแจกปัจจยัการผลติ 

ไปแล้ว 5,000 ราย ประมาณ 5,000 ไร่

 (2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อท�าเกษตรผสมผสาน โดยจัดท�า 

ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม  

Agri – Map 55,841 ไร่ 

 (3) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร โดยสร้าง 

การรับรู ้ให้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสม 1,584 ราย  

จัดท�าแปลงต้นแบบ 1,577 ไร่

 (4) สนบัสนนุปัจจยัการผลติ ทีจ่�าเป็นในการปรับเปลีย่นการผลติพชืชนิดใหม่ทีเ่หมาะสม 

/เกษตรผสมผสาน 3,000 ไร่

 (5) บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมด้านหม่อนไหม 684 ราย ประมาณ 1,862 ไร่

 (6) ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตร 

ที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้เป็นกิจกรรมการเกษตรหรือปลูกพืชที่เหมาะสมกับ 

พืน้ท่ี โดยจดัเกบ็ข้อมูลพืน้ฐาน ฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูาน หลกัสตูรการบรหิาร 

จัดการพื้นที่โดยวิธีเกษตรผสมผสาน 8,327 ไร่

 (7) ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ (เฉพาะสวนปลูกแทน) ปลูกแทน 

ด้วยยางพันธุ์ดี 136,504.95 ไร่ ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ 79,529.85 ไร่

 (8) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ 25,565 ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

มาท�าการปศสุตัว์ 95,008.80 ไร่ ปรบัโครงสร้างการผลติการเลีย้งกระบอื 5,226 ราย

 (9) อบรมการจัดท�าบัญชีต ้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปล่ียนการผลิต  

โดยอบรมครบูญัช ี100 ราย อบรมการจดัท�าบัญชต้ีนทนุอาชพีแก่เกษตรกร 3,000 ราย  

ในจ�านวนนี้เข้าก�ากับแนะน�าการจัดท�าบัญชี 2,106 ราย เข้าติดตามประเมินผล  

2,105 ราย สามารถจัดท�าบัญชีได้ 1,208 ราย
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2.6		 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

	 1)		 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	รวม	6,071	แปลง	อาทิ

 (1) การบริหารจัดการและขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,844 แปลง 

 (2)  ส่งเสริมการผลิตข้าวแปลงใหญ่ 2,370 แปลง บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลย ี

เกษตรกรรมแม่นย�าสูง 21 แปลง 1,050 ไร่

 (3)  ส่งเสริมประมงแบบแปลงใหญ่ 2 กลุ่มสัตว์น�้า คือ กลุ่มสัตว์น�า้จืด และ กลุ่มสัตว์น�้า 

ชายฝั่ง 100 แปลง

 (4)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 200 แปลง

 (5)  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ 30 แปลง

 (6)  อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุม่ การลดต้นทนุการผลติ การเพ่ิมประสทิธภิาพ 

การผลิต การบริหารจัดการตลาดห่วงโซ่อาหาร และการเชื่อมโยงการตลาดในพื้นที่ 

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 115 แปลง
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	 2)		 การสนับสนุนการด�าเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรในแปลงใหญ่	โดย

 (1)  อบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกรผู้น�า เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช ้

ชวีนิทรีย์ในการป้องกันก�าจัดศตัรูพชื การใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน  

6,902 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 285 แปลง การผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แมลง 

ศัตรูธรรมชาติ 10 ชนิด

 (2)  จัดท�าแปลงต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2,089 ไร่ ตรวจรับรอง GAP ในพื้นที่ 

แปลงใหญ่ 10,607 ราย พื้นที่ 54,209.40 ไร่ ผ่าน 5,837 ราย พื้นที่ 26,843.32 ไร่

 (3)  อบรมครูบัญชีประจ�าแปลง 2,003 ราย อบรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ  

60,016 ราย 

 (4)  พัฒนาคุณภาพดินด้วยการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง 120 แปลง ผลิตจัดหา 

เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 67,000 ไร่ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 45,600 ไร่  

ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 254 ตัน ผลิตน�า้หมักชีวภาพ 1,265,040 ลิตร

 (5)  จัดหาแหล่งปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 63 จังหวัด 

 (6)  ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยการผลิตพืชรายสัปดาห์ผ่านศูนย์การเฝ้าระวังและ 

เตือนภัยศัตรูพืช 52 ฉบับ ในพืชต่าง ๆ  70 ชนิด เป็นการเตือนการระบาดของโรคพืช  

42 โรคพืช และแมลงศัตรูพืช 38 ชนิด 

|  รายงานประจ�าปี 2562          |  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50



 (7) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ เพื่อด�าเนินการเก่ียวกับ 

การลดต้นทุน จัดท�าแผนการตลาด การบริหารจัดการ จัดประชุมการบริหารจัดการ 

ด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ 1,439 แปลง 41,105 ราย จัดประชุมส่งเสริมการจัดท�า 

แผนการตลาด/ซือ้ขาย และเชือ่มโยงตลาดร่วมกนัระหว่างแปลงใหญ่ สหกรณ์ ภาครฐั 

และเอกชน ท�าให้มตีลาดรองรบัทีแ่น่นอน 4,018 แปลง 93,089 ราย การด�าเนินงาน 

แปลงใหญ่ทีม่กีารบรหิารจดัการในรปูแบบสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์สามารถรวบรวม 

ผลผลิตจากสมาชิกแปลงใหญ่ (เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง อ้อย เป็นต้น) ได้จ�านวน  

446 แห่ง ปริมาณการรวบรวม 318,366 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 2,578 ล้านบาท  

สามารถลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 580 บาท/ไร่ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการตลาด 

กับภาคเอกชน จ�านวน 762 แห่ง และเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน 179 แห่ง  

ปริมาณการจ�าหน่ายรวม 906,275 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 7,116.09 ล้านบาท
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 (8) พัฒนาโรงงานแปรรูป/โรงสีข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า รองรับผลผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน  

และถ่ายทอดความรู้ในการผลิตตามมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร 1,000 ราย อบรม 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ให้ได้การรับรองมาตรฐานการ 

ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัพชือาหาร (มกษ.9001-2556) ยกระดบัและส่งเสริม 

การน�ามาตรฐาน GMP โรงคดับรรจผุกัและผลไม้ ไปใช้ในสถานประกอบการในพ้ืนที ่

แปลงใหญ่ ไผ่ตง มะพร้าวน�า้หอม และล�าไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP พืชอาหาร 

 จากการประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2561  

พบว่า โครงการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ จากการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่ม 

ผลผลิต มูลค่ารวม 12,328 ล้านบาท จ�าแนกเป็น กลุ่มสินค้าข้าว ลดลง 442 – 799 บาทต่อไร่  

เพิ่มขึ้น 57 – 75 กิโลกรัมต่อไร่, กลุ่มพืชไร่ ลดลง 726 – 920 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 636 – 796  

กิโลกรัมต่อไร่, กลุ่มไม้ยืนต้น ลดลง 520 – 865 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 176 – 403 กิโลกรัมต่อไร่,  

กลุ่มไม้ผล ลดลง 948 – 2,083 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 94 – 182 กิโลกรัมต่อไร่, กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร  

ลดลง 1,517 – 2,530 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 277 – 654 กิโลกรัมต่อไร่, กลุ่มหม่อนไหม ลดลง  

303 – 651 บาทต่อไร่ เพิม่ข้ึน 102 – 224 กโิลกรมัต่อไร่, กลุม่ประมง ลดลง 2,423 – 3,227 บาทต่อไร่  

เพิ่มขึ้น 43 – 65 กิโลกรัมต่อไร่, กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ลดลง 865 – 4,778 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น  

177 – 243 กิโลกรัมต่อไร่, กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ลดลง 334 – 705 บาทต่อฟาร์ม เพิ่มขึ้น  

30 – 49 กิโลกรัมต่อฟาร์ม, กลุ่มปศุสัตว์ ลดลง 144 – 2,214 บาทต่อตัว เพิ่มขึ้น 0.72 – 70 

กิโลกรัมต่อตัว
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2.7	 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

	 1)	 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง 328,770 ไร่  

ประกอบด้วย

 (1) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,920 กลุ่ม 85,307 ราย  
พื้นที่ 918,004 ไร่ เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2 ปี 61) 32,269 ราย เกษตรกร 
ตรวจประเมินเบื้องต้นรายใหม่ (T1) ปี 2562 จ�านวน 1,240 กลุ่ม 25,337 ราย  
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย ์ 93 ราย สนับสนุน 
เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร 299,923 ไร่

 (2)  ส่งเสริมและตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์ 118 ฟาร์ม พื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ 722.38 ไร่
 (3)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 12,317 ไร่ 2,532 ราย
 (4)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าอินทรีย์ 1,643.17 ไร่ โดยพัฒนา 

เกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอินทรีย์ 1,000 ราย สนับสนุนปัจจัย 
การผลิต 994 ราย ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร 1,592 ราย พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ 
ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ 134 ราย ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ 
ซึ่งการรับรองระบบการผลิต มกษ. เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065  
105 ราย พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้อินทรีย์ 147 ราย

 (5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ ่มเกษตรกรเข้าสู ่ระบบ 
เกษตรอนิทรย์ี 13,114.08 ไร่ โดยฝึกอบรม พัฒนาต่อยอดศนูย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์  
PGS (11 แห่ง) สนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุทางการเกษตรในการขับเคลื่อน 
การด�าเนนิงาน เช่น ถงัหมกั กากน�า้ตาล วตัถดุบิ สารเร่งจลุนิทรีย์ พด. ปัจจยัการผลติ 
เกษตรอินทรีย์ และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
(ต่อยอดสู่ PGS)

 (6)  ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์แก่เกษตรกร 50 ราย 50 ไร่
 (7)  ส่งเสริมเกษตรอนิทรย์ีในสถาบนัเกษตรกรในพืน้ทีนิ่คมสหกรณ์ 49 นิคมฯ 61 สหกรณ์  

พื้นที่ 29 จังหวัด จ�านวน 1,000 ราย 1,000 ไร่ สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร  
วงเงิน 2,997,000 บาท และด�าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนรายละ 10,000 บาท  
จ�านวน 52 ราย วงเงิน 521,800 บาท
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	 2)		 การสนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 (1) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 1,000,000 ไร่  

โดยการพฒันาเกษตรกรของกลุม่เดมิทีเ่ข้มแขง็ และพฒันากลุม่เกษตรกรสูก่ารรับรอง 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและ 

ตอซงัพชื ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจยัการผลติทางการเกษตร (Q)  

ด�าเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 

 (2)  การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน (ปุ๋ยหมัก) โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  

3,400 ตัน ไปขยายผลเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพื่อลดการใช้สารเคมี

 (3)  เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกร 2,283 ราย โดยอบรมครูบัญชี 74 ราย  

อบรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 2,209 ราย

 (4) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3,045 ราย และติดตามและประเมิน 

แปลงเบื้องต้น 3,045 แปลง

 (5)  ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 5,254 ฟาร์ม และผ่าน 3,440 ฟาร์ม

 (6)  สร้างการรบัรองทีถ่กูต้องเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง รวมถึง 

ถ่ายทอดความรู้การผลิตตามมาตรฐานแก่เกษตรกร โดยตรวจสินค้าเกษตรที่ได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน (สินค้า Q) ในแผงจ�าหน่ายผักผลไม้ ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี 
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2.8		 การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

 การจัดท�าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 ได้ก�าหนดอุปสงค์ข้าว  

32.48 ล้านตันข้าวเปลือก อุปทานข้าว 34.15 ล้านตันข้าวเปลือก และวางแผนการผลิตข้าว 

ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้าวพื้นที่ 72.80 ล้านไร่ ผลผลิต 34.62 ล้านตันข้าวเปลือก  

แยกเป็น รอบที่ 1 ได้วางแผนการผลิตพื้นที่ 58.99 ล้านไร่ ผลผลิต 25.47 ล้านตันข้าวเปลือก  

(ยังไม่ได้หักพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นภายใต้ Zoning by Agri – Map)  

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์พื้นท่ีปลูกข้าวจ�านวน 59.39 ล้านไร่ ผลผลิต  

25.76 ล้านตันข้าวเปลือก และมีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 57.15 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.88  

ของเป้าหมายที่ได้วางแผนการผลิต รอบที่ 2 ได้วางแผนการผลิตพื้นที่ 13.81 ล้านไร่ ผลผลิต  

9.15 ล้านตันข้าวเปลือก (ยังไม่ได้หักพื้นที่ด�าเนินงานโครงการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง  

500,400 ไร่ ประกอบด้วย โครงการปลูกพืชหลากหลาย 300,000 ไร่ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด  

100,000 ไร่ และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100,400 ไร่)
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2.9	 การจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร

 สนับสนุนและจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร จ�านวน 326 แห่ง โดยในปี 2562 ได้ด�าเนินการ

 (1) สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ โดยให้ความรู้การ 

ด�าเนินการรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ 

สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในชุมชนเป็นหลัก แนะน�าส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรม 

ในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 131 แห่ง 

 (2)  ส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก ่

ธนาคารที่จัดตั้งใหม่ ปี 2562 จ�านวน 20 แห่ง สมาชิกธนาคารแห่งละ 100 ราย 

สนบัสนนุเมลด็พนัธุข้์าวให้ธนาคาร 20 แห่งๆ ละ 5 ตนั จดัท�าแปลงเรยีนรูต้้นแบบให้ 

แก่เกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 5,380 ราย จดัเวทชีมุชนเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์โครงการ  

30 แห่ง ๆ  ละ 100 ราย จดังานรณรงค์น�าข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมลด็พนัธุข้์าว 

ให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจยืมข้าวในธนาคารไปใช้ปลูก 7 ธนาคาร ตรวจสอบ 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรที่น�ามาเข้าธนาคารแล้ว 148 แห่ง

 (3) สนบัสนนุธนาคารผลผลติสตัว์น�า้อย่างมส่ีวนร่วม โดยจดัหาแหล่งน�า้ชุมชนทีเ่หมาะสม  

จัดต้ังเป็นแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ จัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร  

ให้สมาชิกยืมพันธุ์สัตว์น�้าและส่งคืนเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาเทียบเท่ากัน  

มีการสมัครสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแล้ว 1,585 ราย  

ผลิตพันธุ์สัตว์น�้าในแหล่งน�า้ 1,994,050 ตัว และติดตามการด�าเนินงานโครงการฯ 

ในปี 2561 จ�านวน 40 แห่ง และปล่อยสัตว์น�้าแล้ว 646,100 ตัว

 (4) จัดต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 78 แห่ง เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ได้ถูกต้อง มีราคาถูก ด�าเนินการผลิตปุ๋ยหมักได้ 2,800 ตัน ผลิตน�า้หมักชีวภาพได้  

719,100 ลิตร

 (5) บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม 13 แห่ง โดยอบรมเกษตรกร 819 ราย
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2.10	การลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง

 1)  ประเมินผลจับสัตว์น�้าในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 3,272 ล�า และแหล่งน�้าจืด  

(MSY) 18 แห่ง

 2)  ออกใบอนญุาต ใบรบัรอง หนงัสอือนุญาต และหนังสอืรับรองภายใต้ พรก. การประมง  

47,054 ฉบับ 

 3)  ตดิตามและเฝ้าระวงัการท�าประมง เรอืประมง ท่าเทยีบเรอื แพปลา สะพานปลาและ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง โดยตรวจสอบการน�าเข้าสินค้าสัตว์น�้า 

จากเรือประมงต่างประเทศ 55,865 ครั้ง

 4)  ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงในน่านน�า้ไทย 276,672 ครั้ง 

 5)  ตรวจเรือประมงและควบคุมเฝ้าระวังการท�าประมงในทะเลและน่านน�้าภายใน  

2,289 ครั้ง 

 6)  ติดตามและเฝ้าระวังการท�าประมงของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น�้าไทย 

นอกน่านน�า้ 1,419 ครั้ง 

 7)  ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก 69 โรง 

 8)  ตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ 694 แห่ง 

 9)  ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน 178 โรง 

 10) ตรวจสุขลักษณะเรือห้องเย็น 89 ล�า

 11) บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน 64 ชุมชน
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2.11	การพัฒนาศักยภาพกระบวนตลาดสินค้าเกษตร

	 1)	 การพัฒนาตลาดเกษตรกร	ด้วยการอบรมเกษตรกรผู้จ�าหน่ายสินค้าเกษตร 

ในตลาดเกษตรกร 1,216 ราย พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด จัดมหกรรมตลาดเกษตรกร 

ระดับประเทศ 7 ครั้ง พบว่าเกษตรกรน�าสินค้ามาจ�าหน่ายในตลาดเกษตรกรมีมูลค่าจ�าหน่าย  

110,000 บาทต่อเดือน โดยสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายร้อยละ 77.68 เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง 

มาตรฐาน

	 2)		 การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว	GAP	ครบวงจร	 โดยรับสมัคร 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและการท�าบันทึกข้อตกลงซื้อขาย MOU ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด  

75 ราย จัดสรรโควต้าการส่งออกข้าวในระดับจังหวัดไปสหภาพยุโรป (The European  

Union – EU) 2,600 ตัน ซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกรได้ประชุม 

เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจและก�าหนดวนัเวลา และสถานทีใ่นการซือ้ขายข้าว 45จงัหวดั ซือ้ขายข้าว 

และติดตามดูแลการซื้อขายข้าว 25 จังหวัด 13,034.95 ตัน รวมทั้งชดเชยดอกเบ้ียเงินกู ้

แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว 17 จังหวัด
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	 3)		 การจัดต้ังตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์	 และพัฒนาศักยภาพการ 
ด�าเนินงานของตลาดกลางสินค้าเกษตร	ให้สามารถเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร 

ในชุมชนได้ โดยจัดอบรมการวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 12 แห่ง สนับสนุนเงิน 

อุดหนุนให้สหกรณ์นิคม 30 แห่ง ส�าหรับการจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่จ�าเป็น เช่น โต๊ะ เก้าอี้  

ชั้นวาง สินค้า ตู้แช่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด มีสมาชิกมาซื้อ-ขาย  

สินค้าในตลาด จ�านวน 4,446 ราย มูลค่า 16.20 ล้านบาท
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 รวมทั้ง ด�าเนินการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภายใต้ชื่องาน “Fresh From Farm  

เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 16 จังหวัด  

เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในระดับพื้นที่ โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กทม.ส�าหรับ 

ส่วนภูมิภาค 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี  

บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรีและยะลา  

โดยสนิค้าทีจ่�าหน่ายภายในงานเน้นสนิค้าปศสุตัว์ เนือ้ นม ไข่ ทีผ่่านการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน  

และสินค้าอ่ืน ๆ อาทิ ข้าวสาร ผักปลอดภัย ผลไม้ และสินค้า แปรรูป นอกจากนี้ภายในงาน 

ได้จัดเวทีเจรจาธุรกิจ เพื่อให้สหกรณ์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจในการขายสินค้า 

กบัผูป้ระกอบการ นกัธรุกจิภาคเอกชน ผูส่้งออกสนิค้าเกษตร และหอการค้าจงัหวดั จากการจดังาน 

มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน จ�านวน 66,536 ราย ยอดจ�าหน่ายสินค้าและเจรจา 

ธุรกิจมูลค่ารวม 29.81 ล้านบาท (ยอดจ�าหน่ายสินค้า 16.26 ล้านบาท และยอดเจรจาธุรกิจ  

13.55 ล้านบาท)
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	 4)	 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

 (1) จัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร 

ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเผยแพร่และสร้างโอกาสการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 

ให้กับเกษตรกร โดยจัดตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ อ.ต.ก มีเกษตรกรเข้าร่วม  

800 ราย มูลค่า 30.14 ล้านบาท

 (2)  ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล 1 ระบบ โดยด�าเนินการพัฒนาเว็บไซต ์

ซื้อขายออนไลน์ Ortorkor.com เพื่อรองรับการซื้อขายระดับสากล และ Mobile  

Application Ortorkor.com
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 (3)  ร้านค้าสนิค้าเกษตรคณุภาพเพือ่เกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) โดยจ�าลองรปูแบบ (Model)  

ร้านค้า อ.ต.ก. ที่เน้นสินค้าคุณภาพ ส่วนใหญ่ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบร้านค้า  

เปิดด�าเนินการแล้ว 13 แห่ง

 (4)  แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (อ.ต.ก. Fair) จัดกิจกรรมงานมหกรรมแสดง 

สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (อ.ต.ก. Fair) จ�านวน 1 ครั้ง/ปี (จ�านวน 5 วัน)  

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 มีเกษตรกรเข้าร่วม 271 ราย มูลค่าการจ�าหน่าย  

8.29 ล้านบาท

 (5)  ตลาดน�า้ อ.ต.ก. (ส่วนต่อขยาย) 1 แห่ง เพื่อให้ตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดเกษตรท่องเที่ยว  

รองรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิอย่างน้อยวนัละ 1,000 คน ด�าเนินการ 

เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยหมุนเวียนเกษตรกร 

มาจ�าหน่ายสินค้า เฉลี่ย 70 ราย ต่อรอบ รอบละ 15 วัน
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	 5)		 การขยายช่องทางตลาดเกษตรกร

 (1) เข้าร่วมกจิกรรมงานเทศกาลไทย ณ จงัหวดัซากะ ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวนัที ่20 – 21  

ตุลาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพของไทย ทดลอง 

จัดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ให้ชาวญี่ปุ่นได้สัมผัสและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  

โดยการน�าเสนอสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ทั้งสดและแปรรูป 

หลากหลายสายพันธุ์

 (2) เข้าร่วมงาน International Green Week 2019 ณ สหพันธ์รัฐเยอรมนี ระหว่าง 

วันที่ 18 – 27 มกราคม 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ 

มาตรฐาน ปลอดภัยของไทย ซึ่งสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสินค้า 

เกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 (3) เข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo) 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริม 

และประชาสมัพนัธ์สนิค้าเกษตรคณุภาพของประเทศไทย ได้แก่ ผลไม้ไทยและสนิค้า 

เกษตรแปรรปู อาท ิล�าไย มะม่วง มะพร้าว และผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูปจากเกษตรกร 

ในเครือ Best of อ.ต.ก. และ Brand อ.ต.ก. ไปร่วมประชาสัมพันธ์ในงาน

 (4) เข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing Expo  

2019 ณ เมือง Yanqing สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 29 เมษายน –  

6 พฤษภาคม 2562 โดยจดันทิรรศการกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 

กล้วยไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ที่จัดแสดงใน Theme : Warm Welcome  

Wonderful Thainess เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
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	 6)	 การศึกษาการจัดท�าแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ 
โซ่ความเย็น	(Cold	Chain)	ในสนิค้าพชืผกัและผลไม้ของสถาบนัเกษตรกรในพ้ืนทีเ่ขตพฒันา 

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ 

ฉะเชิงเทรา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงซ่ึงเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส�าคัญของประเทศอีก 2 จังหวัด  

ได้แก่ จนัทบรุ ีและตราด จดุประสงค์เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจดัการโซ่ความเย็น (Cold Chain  

Management: CCM) ต้ังแต่การจัดการในฟาร์มจนถึงส่งมอบลูกค้า/ตลาดปลายทาง ที่ได้ 

มาตรฐานความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)  

และเกิดโซ่คุณค่าในสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

 ทั้งนี้ในปี 2564 จะด�าเนินการศึกษาเพ่ือจัดท�าแนวทางการรวบรวมและกระจาย 

สินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร ด้วยโซ่ความเย็น (Cold chain) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง  

สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
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3
กำรบริหำรจัดกำร 

ทรัพยากรเพื่อการผลิต
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3.1	 การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน

 1)  การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ 156,907 ไร่ โดยด�าเนินการ 

ส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนบด 

ในการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริม 

การใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 

 2) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1,040,306 ไร่ โดยการรณรงค์และ 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน�้าในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้าง 

พังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ ่ม-ดอน  

เน้นการด�าเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าชุมชน 

บนพ้ืนที่สูง การอนุรักษ์ดินและน�้าเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง 

ต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 

 3) ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด�าและพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ รวม 10,028.30 ไร่  

โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�า้ 

 4) การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 12,840 ไร่ โดยด�าเนินการ 

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน 

เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

 5) จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า และปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร  

11,500 ไร่ โดยส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ ์

พืชปุ๋ยสด ในการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ�ารุงดิน 

กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยากรเพื่อการผลิต3.
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3.2		 การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	แหล่งน�้าชุมชน	

	 1)	 การสร้างความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต	โดยด�าเนินการ	

 (1) จัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ด้วยการก่อสร้างโครงการชลประทาน 

ขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็ก ในพื้นที่ชุมชน/ชนบท  

ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนท�าการศึกษา ส�ารวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน  

422 รายการ การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 75,990 ไร่  

ก่อสร้างแหล่งน�า้และระบบส่งน�า้เพ่ือชมุชน/ชนบท 117,123 ไร่ ก่อสร้างและพัฒนา 

แหล่งน�า้ในพื้นที่รับน�้า 30.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการด�าเนินงานร้อยละ 91.47

 (2) โครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการชลประทาน  

โดยส่งน�้าให้พื้นที่เกษตรกรรมโครงการตาปี-พุมดวง และเสริมปริมาณน�้าเพื่อ 

การอุปโภค-บริโภค เพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 73,980 ไร่ ในฤดูแล้ง 57,819 ไร่  

โดยการก่อสร้างระบบสูบน�้าและระบบส่งน�้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ  

ผลการด�าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 93.17 ผลงานปี 2562 ร้อยละ 87.62

 (3) โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร  

และการบรหิารจดัการน�า้ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ครอบคลมุพ้ืนทีเ่ขตจงัหวดัอุตรดิตถ์  

และบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก รองรับการส่งน�้าให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่  

340,696 ไร่ ส่งน�้าสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน�้าของพื้นที่สูบน�า้ด้วยไฟฟ้าเดิม  

134,084 ไร่ และพืน้ทีโ่ครงการชลประทานน�า้รดิ 42,600 ไร่ โดยด�าเนนิการก่อสร้าง 

เขื่อนทดน�า้และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ระบบส่งน�า้สายใหญ่ฝั่งขวา 

พร้อมอาคารประกอบ ระบบส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ ผลการ 

ด�าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 47.00 ผลงานปี 2562 ร้อยละ77.68
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 (4) โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชชโลธร)  

เพื่อพัฒนาแหล่งน�า้ต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช ้

เป็นแหล่งน�้าด้านการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและ 

บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมที่ด�าเนินงาน  

อาทิ คลองส่งน�้าและคลองระบายน�้าพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา คลองส่งน�้าและ 

คลองระบายน�า้พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย ผลการด�าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 89.34  

ผลงานปี 2562 ร้อยละ 24.84

 (5) โครงการห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จงัหวดัปราจนีบุรี (อ่างเก็บน�า้นฤบดนิทร 

จนิดา)  เพือ่พฒันาแหล่งน�า้ต้นทนุและเพ่ิมพืน้ทีช่ลประทานในเขตอ�าเภอนาด ีและอ�าเภอ 

กบนิทร์บรุ ีจังหวดัปราจนีบรุ ีเพือ่บรรเทาอทุกภัยในพ้ืนทีลุ่ม่น�า้ปราจนีบุรแีละลุม่น�า้สาขา 

ในเขตพื้นที่อ�าเภอนาดี และอ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช ้

เป็นแหล่งน�้าด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดัน 

น�า้เคม็และน�า้เน่าเสยีในแม่น�า้ปราจนีบุรี โดยการก่อสร้าง อาท ิระบบชลประทานฝ่ังขวา  

ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 1-2 ระบบระบายน�้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ  

ผลการด�าเนินงาน ภาพรวม ร้อยละ 95.00 ผลงานปี 2562 ร้อยละ56.49

 (6) โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้รีอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จงัหวดัอุตรดิตถ์ เพ่ือช่วยบรรเทา 

ปัญหาการขาดแคลนน�า้เพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรทีอ่พยพจากบริเวณ 

พื้นที่ถูกน�้าท่วมเหนือเขื่อนสิริกิต์ โดยการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 

พร้อมอุโมงค์ส่งน�้า ระบบท่อส่งน�้าและอาคารประกอบ ผลการด�าเนินงานภาพรวม  

ร้อยละ 53.00 ผลงานปี 2562 ร้อยละ 83.69
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 (7) โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพะเยาเป็นโครงการพัฒนา 

เพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพ้ืนที่เขต 

จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ รองรับการส่งน�้าให้กับพื้นท่ีชลประทานเปิดใหม่  

63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน�้าในเขตอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัด 

พะเยา ลุ่มน�้ายม รวมถึงลุ่มน�า้เจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงส�าหรับเพาะพันธุ์ปลาน�า้จืด 

ให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริม 

การท่องเทีย่ว โดยก่อสร้างเขือ่นและอ่างเก็บน�า้ ก่อสร้างระบบส่งน�า้เพ่ือการชลประทาน  

ผลการด�าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 22.00 ผลงานปี 2562 ร้อยละ 51.79

 (8) โครงการประตูระบายน�้าศรีสองรัก จังหวัดเลย โดยก่อสร้างประตูระบายน�า้ และอาคาร 

ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 32.38

 (9) โครงการพัฒนาลุ่มน�้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยก่อสร้างสถานีสูบน�้า 

และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น พนังก้ันน�้าและประตูระบายน�้าในล�าน�้า 

สาขาและล�าน�้าหลัก ระบบส่งน�้าและอาคารประกอบ ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 99.60

 (10) โครงการคลองระบายน�้าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อสร้าง 

คลองระบายน�า้หลากประกอบด้วย บานระบายตรงพร้อมบันไดปลา สามารถระบายน�า้ 

ได้สูงสุด 500 ลบ.ม./นาที อยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้าง ผลการด�าเนินงาน  

ร้อยละ 55.85

 (11) โครงการอ่างเก็บน�า้ล�าสะพงุอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัชยัภมู ิมผีลการด�าเนินงาน  

ร้อยละ 100

 (12) โครงการอ่างเก็บน�้าล�าน�า้ชีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดชัยภูมิ โดยก่อสร้างเขื่อน 

ดินถม ประเภท Zone Dam อาคารระบายน�้าล้น อาคารท่อระบายน�้าลงล�าน�้าเดิม  

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 78.87

 (13) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ โดยก่อสร้างระบบผันน�้า 

และอาคารประกอบ ประตูระบายน�า้ อาคารบังคับน�า้ ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 96.00
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	 2)	 การเชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนในอ่าง

  โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  

เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ต้นทนุของเข่ือนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น�า้ 

ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน�้าใน 

ลุ่มน�า้แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ อุโมงค์ส่งน�้า 

และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน�้าช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญา 1-2 และ 

อุโมงค์ส่งน�้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน�้าช่วงแม่แตง-แม่งัด  

สัญญา 1-2 ผลการด�าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 34.00 ผลงานปี 2562 ร้อยละ 93.41

	 3)	 การลดการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม	

  โดยการปรับปรุงงานชลประทานเพ่ือให้เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชลประทานสามารถ 

ได้รับน�้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน/การบริหารจัดการ 

น�า้ในพืน้ทีช่ลประทาน ซ่อมแซม/ปรบัปรงุงานชลประทาน จ�านวน 335 รายการ ผลการด�าเนนิงาน  

ร้อยละ 92.29
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	 4)	 การจัดการน�า้ท่วมและอุทกภัย

 (1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่ม 

ประสทิธภิาพการป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภยัในตวัเมอืงหาดใหญ่ และเกบ็กักน�า้ 

ไว้ส�าหรบัการเพาะปลกูด้านการเกษตร ผลติน�า้ประปาเพ่ืออปุโภคและอตุสาหกรรม  

เพื่อสนองความต้องการใช้น�้าในด้านต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาที่ก�าลังขยายตัวขึ้น  

กิจกรรมที่ด�าเนินงาน อาทิ ปรับปรุงคลองระบายน�้า ร.1 พร้อมอาคารประกอบ,  

ปรับปรุงคลองระบายน�า้ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1-4 ผลการด�าเนินงาน 

ภาพรวม ร้อยละ 62.62 ผลงานปี 2562 ร้อยละ 61.02

 (2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด 

นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้าและบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ี 

ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง และเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน�้า 

ส�าหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน�้า รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกล�า้ของ 

น�้าเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง กิจกรรมที่ด�าเนินงาน อาทิ  

งานคลองระบายน�า้สาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สญัญาที ่1, 2, 3 ผลการด�าเนนิงาน 

ภาพรวม ร้อยละ 24.38 ผลงานปี 2562 ร้อยละ 24.38

	 5)	 การจัดการคุณภาพน�า้	

  เพ่ือให้คุณภาพน�้าในแม่น�้าสายหลักและในลุ่มน�้าที่มีคุณภาพน�้าวิกฤต มีคุณภาพน�้า  

อยู่ในระดับพอใช้ข้ึนไปและควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร กิจกรรม 

ที่ด�าเนินงาน อาทิ ประตูระบายน�า้ ปรับปรุงคันกั้นน�้า ก่อสร้างสถานีสูบน�า้และประตูระบายน�า้  

จ�านวน 56 รายการ ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 63.02
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	 6)	 การจัดหาแหล่งน�้าในระดับไร่นา	 ชุมชน	แหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	 
	 	 และแหล่งน�้าในเขตปฏิรูปที่ดิน	โดย

 (1) ก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นาขนาด  

1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ 

ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ท�าการเกษตร 

นอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน�า้ไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�า้ 

ในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 38,314 บ่อ

 (2) พัฒนาแหล่งน�้าชุมชน โดยด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าชุมชนที่มีการบริหารจัดการ 

อย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อม 

ในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน�้า มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน�้าให้สามารถน�าไป 

ใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่ก�าหนดขึ้น โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัด 

ระบบการปลูกพืชได้โดยก�าหนดระยะเวลาชนิดและพันธุ ์พืชให้เหมาะสม 5 แห่ง  

ในจังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ (2 แห่ง) สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา 

 (3) พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยการขุดลอกแหล่งน�้าตื้นให้มีปริมาตร 

เก็บกักน�้ามากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีน�้าใช้ทางการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วง  

ลดความเสียหายของผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์น�้าและรักษาความชุ่มชื้น 

ในดิน 163 แห่ง

 (4) จัดการแหล่งน�้าในเขตปฏิรูปที่ดินปรับปรุงพัฒนาและกระจายน�้าเพ่ือการเกษตร  

17 แห่ง 
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4
กำรอ�ำนวยกำรและเพิ่มประสิทธิภำพ
การบริหารจัดการด้านการเกษตร
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4.1		 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

	 ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.2563-2565)

 เป็นการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ  

ที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตรลงสู ่แผนระดับกระทรวงและหน่วยงานปฏิบัติระดับกรม  

มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 มีเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด เพื่อแสดงถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาภาคเกษตร จ�านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 (2) ผลิตภาพการผลิต 

ของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2 (3) เกษตรกรที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจนลดลง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และ (4) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าปีละ 350,000 ไร ่ 

โดยก�าหนดประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรที่ส�าคัญไว้ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) สร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ 

มูลค่าสินค้า (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ภาคเกษตร (4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  

(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

กำรอ�ำนวยกำรและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ด้านการเกษตร

4.
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4.2	 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

	 1)	 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	

  ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก 1.13 ล้านแปลง ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็น 

ปัจจุบัน 6,214,738 ครัวเรือน ด้านประมง 561,251 ฟาร์ม และด้านปศุสัตว์ 3,272,716 ราย  

รวมทั้ง ด�าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 30,000,000 ไร่

	 2)		 การจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	(Farmer	ONE)	

  โดยท�าการเช่ือมโยงฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ แบบ Real time เพือ่น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในการบรหิารจดัการเชิงนโยบาย  

ทั้งจากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ขณะนี ้

ได้มีการน�าข้อมูลฐานข้อมูลเกษตรกรกลางไปใช้ประโยชน์ในการท�างานแล้ว โดยสามารถ 

เข้าใช้งานได้ที่ farmerone.oae.go.th 
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	 3)	 การจัดท�า	Big	Data	ด้านการเกษตร	

  เป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสินค้าเกษตร  

ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดท�า Big Data  

ด้านการเกษตร 13 สินค้า ประกอบด้วย 1) ข้าว 2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3) สับปะรดโรงงาน  

4) มันส�าปะหลังโรงงาน 5) อ้อยโรงงาน 6) ยางพารา 7) ปาล์มน�้ามัน 8) ล�าไย 9) เงาะ 10) มังคุด  

11) ทุเรียน 12) มะพร้าว และ 13) กาแฟ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง  

และปลายทาง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bigdata.oae.go.th 

	 4)		 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาพัฒนา	 
	 	 Application	เพื่อการเกษตร	อาทิ

  แอพพลิเคชั่น	“ฟาร์ม	D”	 เป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับออกแบบ 

ฟาร์มด้วยตนเอง โดยจะแสดงสนิค้าเกษตรทีเ่กษตรกรเลอืกตามจ�านวนพืน้ท่ี 

ทีเ่กษตรกรมอียู่ แสดงเวลาปลกูถึงเกบ็เกีย่ว ต้นทนุการผลติต่อไร่ ผลตอบแทน  

สุทธิต่อไร่ และผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งแผนการผลิต และสามารถออกแบบ 

ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิต ซึ่งมีประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมากที่สามารถ 

เลือกแผนการผลิตที่ดีที่สุดให้กับตนเอง 

  แอพพลเิคชัน่	“กระดานเศรษฐ”ี	หรอื	RCMO	เพ่ือให้เกษตรกร 

ใช้ในการค�านวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู ่  

โดยเกษตรกรสามารถทราบว่าในพื้นที่ของตนเองมีความเหมาะสมกับ 

การผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด การท�าการผลิตมีต้นทุนการผลิตเท่าใด 

และมีตลาดรองรับในพื้นที่หรือไม่ 
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4.3		 การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

	 1)		 การจดัท�าระบบเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รบับรกิารได้อย่างรวดเรว็ 
	 	 และมีประสิทธิภาพ	3	ระบบ	

  ประกอบด้วย ระบบการออกใบรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง ระบบการออก 

ใบอนุญาตผู ้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และระบบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ 

ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 

	 2)	 การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	

  ประกอบด้วย การเพิ่มช่องทางการช�าระเงินและพัฒนาระบบรับช�าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตยางผ่านระบบ NSW พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพยาง 

และสถานทีเ่กบ็ยาง เพือ่ประกอบการออกใบผ่านด้านยางเชือ่มโยงระบบ NSW พฒันาฐานข้อมลู 

และปรับปรงุระบบเชือ่มโยงการลงทะเบียนเพ่ือออกใบอนุญาตน�าเข้า – น�าผ่าน ส่งออกผลติผลพชื  

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงข้อมูล E-Phyto Cerlefieatron  

ในกลุ่ม ASEAN Single Windows 4 ระบบ
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4.4		 การปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการท�าธุรกิจ 

	 และการใช้ชีวิตประจ�าวัน

	 1)		 การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม	

  โดยส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ว่าด้วย 

การเข้าไปก�ากับดูแลการท�าสัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวกับการผลิต 

ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร โดยที่ 

ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรมส่ีวนร่วมในกระบวนการผลติ เช่น การก�าหนดคณุภาพของผลติผล 

ทางการเกษตรที่ต้องการรับซื้อ การก�าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการดูแลผลิตผลทางการเกษตร 

หรือการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา 

ทั้ง 2 ฝ่าย โดย

 (1) ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พันธสัญญา ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 47 ง ลงวันที่ 22  

กุมภาพันธ์ 2562 

 (2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เรื่องหลักเกณฑ ์

และวิธีการประกาศการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พันธสัญญา พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

 (3) มีการรับแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา จ�านวน 226 ราย  

 (4) การก�ากบัดแูลการท�าสญัญา โดยการจดัเก็บเอกสารส�าหรับการชีช้วนและร่างสญัญา  

จากผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและติดตาม จ�านวน  

60 ราย และเอกสารส�าหรับชี้ชวน 88 เรื่อง แบ่งเป็น ด้านการเพาะปลูก 57 เรื่อง  

ด้านปศุสัตว์ 29 เรื่อง และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ 2 เรื่อง รวมทั้งการให้ค�าแนะน�า 

ในการจัดท�าร่างสัญญาและเอกสารส�าหรับการชี้ชวนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

 (5) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ท�าความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาและแนวทางปฏิบัติ 

ตามพระราชบญัญัติฯ ให้แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร และประชาชน 

ทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการลงพื้นที่เพื่อ 

สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 (6) ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี 

พิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา 

ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 จัดท�าแผนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

และก�าหนดโทษปรับตามพระราชบัญญัติ
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	 2)	 การออกกฎหมายใหม่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

 ■ เสนอออกกฎหมายใหม่	6	ฉบับ ได้แก่

 (1) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ. .... เพ่ือก�าหนด 

มาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 

 (2) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�า้มันปาล์ม พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดให้มีมาตรการ 

ก�ากับดูแลปาล์มน�้ามันและอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มต้ังแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ 

ปลายน�้า 

 (3) ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดมาตรการคุ้มครองช้างไทยและ 

การขึ้นทะเบียนช้างเพื่อป้องกันการน�าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน 

 (4) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อสนับสนุน 

และช่วยเหลอืชาวนาในด้านการผลติ การตลาด พัฒนาอาชพีชาวนาให้มคีวามมัน่คง 

และยั่งยืน รวมทั้งจัดสวัสดิการบ�าเหน็จเลี้ยงชีพให้กับชาวนาที่เป็นสมาชิก 

 (5) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... เพื่อสร้าง 

ความสมดลุของระบบนเิวศและสภาพแวดล้อม สร้างความมัน่คงและความปลอดภยั 

ทางอาหารให้กับเกษตรกรและสังคมไทย และให้มีกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและ 

ส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืไปสูก่ารปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิสงัคม  

วัฒนธรรมและระบบนิเวศของแต่ละชุมชน

 (6) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาล 

ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
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 ■	 เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิม	15	ฉบับ

 (1) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุง 

การด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพ และให้เกษตรกรมีสิทธิได้รับท่ีดินท�ากินอย่าง 

ถูกต้องและเป็นธรรม 

 (2) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ 

และการก�ากับดูแลสหกรณ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 (3) ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และให้ท้องถิ่น 

และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�า้ชลประทาน 

 (4) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แก้ไขเพ่ิมเติม 

การมอบหมายหน่วยงานอื่นให้ออกใบอนุญาตแทน การก�าหนดมาตรฐานบังคับ 

เพื่อควบคุมเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิด การควบคุมผู้ผลิตสินค้าเกษตร 

ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตเพิ่มเติมลักษณะของเคร่ืองหมาย แก้ไขบทสันนิษฐาน 

ความผิดของผู้แทนนิติบุคคล 

 (5) ร่างพระราชบญัญัตกิกัพชื (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... แก้ไขนิยามค�าว่า “ใบรับรองสขุอนามยัพืช”  

“ใบรับรองสุขอนามัยพืชส�าหรับการส่งต่อ” และ “ใบรับรองสุขอนามัย” โดยแก้ไข 

เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมถึงหนังสือส�าคัญที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตราประทับ  

เครือ่งหมาย หรอือืน่ ๆ  เพือ่แก้ปัญหาในการปฏบิติังานในด้านกกัพชืให้สอดคล้องกบั 

แนวทางของข้อตกลงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

 (6) ร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุยาง (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ 

ควบคุมยาง รวมถึงปรับปรุงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับโครงสร้างของ 

หน่วยงาน และแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่  

และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 (7) ร่างพระราชบัญญัติปุ ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการควบคุม 

สารปรับปรุงดิน ระบุวันผลิตและวันสิ้นอายุ รุ่น/วัตถุ อันเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเคมี  

เงื่อนไขแก้ไขเรื่องการต่อใบอนุญาต

 (8) ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมถึง  

การควบคมุพนัธุเ์หด็และสาหร่ายด้วย ปรับปรุงบทบญัญตัใิห้สอดคล้องตามอนุสญัญา 

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้ง 

แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ และก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี 

อ�านาจรับคืนพืชอนุรักษ์ที่ส่งออกโดยไม่ถูกต้อง

 (9) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายใหม่  

โดยการก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารคุม้ครองพันธุพื์ชใหม่ การปรับปรุงว่าด้วยระยะเวลา 

การคุ้มครอง ก�าหนดมาตรฐานการคุ้มครองชั่วคราว ปรับปรุงแก้ไขขอบเขตและ 

สิทธินักปรับปรุงพันธุ ์  การใช้ประโยชน์พันธุ ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ ์ป ่า  

การขึ้นทะเบียนชุมชน ปรับปรุงคณะกรรมการเพื่อความเหมาะสม

 (10) ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ปรับปรุง 

บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ 

การประกอบกจิการค้าขาย กจิการประมง การลงทนุ รวมถงึการค้าระหว่างประเทศ

 (11) ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แก้ไขก�าหนดให ้

กรมปศุสัตว์เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมฯ แทน อ.ส.ค. และปรับปรุง 

กลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 (12) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม  

องค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เพิ่มอ�านาจหน้าที่ของ 

กรมพัฒนาที่ดินให้ครอบคลุมถึงการท�าส�ามะโนที่ดินเพื่อการเกษตร การพัฒนา 

และเก็บรักษาน�้าในดินและน�้าผิวดินเพื่อการเกษตร การให้บริการและสาธิต  

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 

 (13) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนด

ให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพิ่มเติม 

องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

และจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 (14) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..)  

พ.ศ. .... ควบคมุทางทะเบยีน เพิม่ความรบัผดิชอบของเจา้ของสตัว ์รวมทัง้บทบาท 

หน้าทีแ่ละอ�านาจของราชการส่วนท้องถิน่ในการด�าเนนิการออกข้อบัญญตัท้ิองถิน่ 

ในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

 (15) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไข 

การช�าระหนีบ้คุคลค�า้ประกัน วาระการด�ารงต�าแหน่งผูแ้ทนเกษตรกร และก�าหนด 

ที่ตั้งส�านักงาน
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4.5	 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

 ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทย 

ในต่างประเทศ ติดตาม ศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ ศึกษาแนวทาง 

การผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารไทย 

ในต่างประเทศ รวมถึงจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานให้แก่ผู้บริหารของกระทรวง  

โดยมีผลงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 1)	 การลงนาม	MOU	และความตกลงต่าง	ๆ	ระหว่างกระทรวงเกษตรและ 
	 	 สหกรณ์กับคู่ภาคี	

  การลงนามดังกล่าวจะเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร 

ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศคูภ่าค ีรวมทัง้ยงัช่วยอ�านวยความสะดวกทางการค้าสนิค้าเกษตร 

ของไทย ให้สามารถส่งออกไปยังประเทศคู่ภาคีได้มากขึ้น หรือมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมการลงนาม MOU ปัจจุบัน 85 ฉบับ แบ่งเป็นภูมิภาคยุโรป  

15 ฉบับ แอฟริกา 2 ฉบับ กลุ่มเอเชีย 48 ฉบับ FTA 11 ฉบับ ออสเตรเลียและแปซิฟิก 4 ฉบับ  

อเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา 5 ฉบับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการลงนาม MOU  

และความตกลงฯ จ�านวน 1 ฉบบั ได้แก่ แอฟรกิาใต้ และอยูร่ะหว่างรอการลงนาม จ�านวน 1 ฉบบั  

ได้แก่ บราซิล รวมทั้งมีร่าง MOU ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จ�านวน 9 ฉบับ ได้แก่ โปแลนด์  

คาซัคสถาน ตุรกี โมซัมบิก ซูดาน โอมาน กาตาร์ ปากีสถาน และคูเวต 
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	 2)	 การสนับสนุนและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ภาคี	

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสนับสนุนและผลกัดันการเปิดตลาดสนิค้าเกษตร  

และมีสินค ้าเกษตรส�าคัญที่อยู ่ ระหว ่างการเจรจาผลักดันการเป ิดตลาดระหว ่างกัน  

ดังนี้

  ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกรผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรปรุงสุก เนื้อโค เคร่ืองในโค  

เนื้อโคปรุงสุก เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก เป็นต้น

  ด้านพืช	(ผลไม้	ผัก)	ได้แก่ ผลแอปเปิ้ลสด ผลสาลี่สด ผลส้มสด องุ่นสด อะโวกาโด  

ผลเชอร์รี่ พีช ผลทับทิมสด สตอเบอร์รี่ อินทผลัม พุทรา ผลสับปะรด เงาะสด ส้มโอ น้อยหน่า  

เสาวรสสด มะม่วง ผลมะเขือเทศ หัวพันธุ์มันฝร่ัง ข้าวกล้อง เห็ด ผลสดพริกหวาน หัวหอม  

หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว เมล็ดพันธุ์พริก เมล็ดมะเขือ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เป็นต้น

  ด้านประมง	ได้แก่ ปลาเทราท์ เป็นต้น
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	 3)	 การด�าเนินการเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการด�าเนินงาน 
	 	 ด้านการเกษตร	

  การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 64 เร่ือง จากเป้าหมาย 48 เร่ือง คิดเป็น 

ร้อยละ 133.33 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มกีารประชมุภายใต้กรอบทวภิาคแีละพหภุาคี  

เพือ่เจรจาและผลกัดันความร่วมมอืทางวชิาการและเทคนิคทัง้ด้านการเกษตร ประมง และปศสุตัว์  

กับประเทศต่าง ๆ อาทิ ฟิจิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน สเปน และ FAO  

ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร และอ�านวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตร 

ของไทย โดยประเทศไทยได้รบัความรูด้้านวชิาการและเทคโนโลยจีากประเทศคูเ่จรจา เพือ่น�ามา 

ปรับใช้กับการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นโอกาสในการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดในประเทศภาคี ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการผลิตให้เกษตรกร 

ผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด
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	 4)	 การประชุมระดับรัฐมนตรี	ได้แก่

  (1) การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on  

Agriculture and Forestry – AMAF) ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม 

เวียดนาม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบเอกสารและมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ  

ได้แก่ พืช ประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้ ความมั่นคงอาหาร การวิจัยและพัฒนาสินค้า 

เกษตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ 

การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหาร  

การเพิม่ความมัน่คงด้านอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ การสร้างความเชือ่มัน่ 

และการยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองที่ได้มาตรฐานของไทยและของ 

ภูมิภาค มีระบบการติดตามสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านเกษตร 

และอาหารเพือ่ใช้มาตรการทีร่วดเร็วและเหมาะสม เพิม่รายได้ให้แก่ผูเ้ก่ียวข้อง 

ในห่วงโซ่มูลค่าด้านการเกษตร เป็นต้น

  (2) การประชุม Our Ocean Conference ครั้งที่ 5 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ 

อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2561 โดยได้ผลักดันบทบาทของ 

ไทยด้านการแก้ปัญหา IUU Fishing และให้ค�ามั่นต่อเวทีโลกในการผลักดัน 

การด�าเนินความร่วมมือกับชาวประมงและภาคเอกชน เพื่อลดขยะในทะเล

  (3) การประชุม Second OIE Global Conference on Antimicrobial  

Resistance and Prudent Use of Antimicrobial Agents in Animal  

ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  

2561 โดยประเทศไทยได้ยืนยันการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร  ์

ของ OIE ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด�าเนินการระดับโลก สะท้อนความมุ่งมั่น 

ของประเทศไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการดือ้ยาต้านจลุชีพกับนานาประเทศ 

ทั่วโลก 
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  (4) การประชุมรัฐมนตรีเกษตร G20 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562  

ณ เมืองนีงาตะ ประเทศญ่ีปุ ่น ประเทศไทยได้เห็นชอบร่างปฏิญญา 

รฐัมนตรีเกษตร G20 ซ่ึงมปีระเด็นหลกั 3 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้าง 

นวัตกรรมต่อความยั่งยืนของภาคเกษตรและอาหาร (2) การมุ่งเน้นห่วงโซ่ 

มูลค่าอาหารต่อการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนของภาคเกษตรและอาหาร  

และ (3) การประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการ 

แก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก 

  (5) การประชุมสมัชชาใหญ่ FAO Our Ocean Conference ครั้งที่ 41 ระหว่าง 

วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยนายกฤษฎา  

บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมลงคะแนน 

เลอืกตัง้ผูอ้�านวยการใหญ่ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  

(FAO Director General) คนใหม่ ซึ่งนายฉู ดองหยู ผู้สมัครของจีนได้รับ

ชัยชนะการเลือกตั้ง 
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	 5)	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร 
	 	 ต่างประเทศ	ของส�านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	

  จ�านวน 11 แห่ง รวม 21 โครงการ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ การศึกษา  

วิเคราะห์ ติดตามข้อมูล กฎระเบียบ นโยบาย มาตรการ สภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร 

และเศรษฐกจิในต่างประเทศ เพือ่สนบัสนนุการอ�านวยความสะดวกการค้าสนิค้าเกษตร การแก้ไข 

ปัญหาสินค้าเกษตรไทย การรักษาตลาดสินค้าเกษตรเดิม การขยายตลาดสินค้าเกษตร  

และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่น 

สินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ
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■	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2562
	 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี	2562	ขยายตัวร้อยละ	0.5	เมื่อเทียบกับปี	2561	โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์  

สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 0.7 0.8 2.7 และ 2.0 ตามล�าดับ ส่วนสาขาประมง  

หดตัวร้อยละ 1.3

	 ปัจจัยบวก

 • สภาพอากาศในช่วงปลายปี 2561 เอื้ออ�านวยให้ไม้ผลทั้งทุเรียน มังคุด และเงาะ มีการออกดอกติดผล 

ให้ผลผลิตได้จ�านวนมาก ไม้ยืนต้นมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ท�าให้ผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในส่วนของ 

การผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการวางแผนการผลิต และการเฝ้าระวังควบคุม 

โรคระบาดอย่างต่อเนื่อง 

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาภาคเกษตร โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และให้ความส�าคัญ 

ต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ด�าเนินนโยบายที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนา 

เกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลติ ลดต้นทนุการผลติ ส่งเสรมิให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมอือาชพีทีม่ศีกัยภาพ ทัง้ทางด้านการผลติ  

การแปรรูป และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ท�าให้การผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น

	 ปัจจัยลบ

 • สภาพอากาศแปรปรวน และปรมิาณน�า้น้อยกว่าปีทีผ่่านมา ส่งผลต่อการเติบโตของข้าว อ้อย และสบัปะรด  

รวมทั้งการติดผลของล�าไยลดลง นอกจากนี้ ฝนที่มาล่าช้าและภาวะฝนทิ้งช่วงยังท�าให้เกษตรกร 

ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช

 • ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม–กันยายน 2562 พ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ได้รับ 

ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชได้รับความเสียหาย

 • การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อาทิ การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  

โรคใบด่างมันส�าปะหลัง โรคไหม้ข้าว และโรคใบร่วงยางพารา ท�าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย

 • การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

ของประเทศคู่ค้าส�าคัญอย่างจีนยังคงชะลอตัว

ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2562 
และแนวโน้มปี	2563
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■	 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี	2563
	 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี	 2563	 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ	 2.0	 –	 3.0	 โดยสาขาพืช  

ขยายตัวร้อยละ 2.1 – 3.1 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.3 – 3.3 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 สาขา 

บรกิารทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 และสาขาป่าไม้ ขยายตวัร้อยละ 1.2 – 2.2 โดยมปัีจจัยสนบัสนนุ ดงันี้

 • การด�าเนินนโยบายด้านการเกษตรท่ีต่อเน่ือง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า การวางแผนการผลิต 

อย่างเหมาะสม การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับ 

คุณภาพสินค้าเกษตร การบริหารการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ใช้ปัจจัยการผลิต 

อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

 • เศรษฐกิจไทยโดยรวม ปี 2563 ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการบริโภคและการใช้ 

สินค้าเกษตรในประเทศอย่างต่อเนื่อง

 • เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวได้ ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ ์

ของไทยปรับตัวดีขึ้น

อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตร

หน่วย	:	ร้อยละ

สาขา 2562 2563

ภาคเกษตร 0.5 2.0	–	3.0

พืช 0.7 2.1 – 3.1

ปศุสัตว์ 0.8 2.3 – 3.3

ประมง -1.3 1.5 – 2.5

บริการทางการเกษตร 2.7 2.5 – 3.5

ป่าไม้ 2.0 1.2 – 2.2

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	:	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	
http:// www.moac.go.th/

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	:	 
Office	of	the	Permanent	Secretary	For	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives	
ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพ ฯ 10200 

โทรศัพท์กลาง 0 2281 5955, 0 2281 5884 http:// www.opsmoac.go.th/

กรมชลประทาน	:	The	Royal	Irrigation	Department	
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 02 241 0020 ถึง 29 โทรสาร 0 2241 3025 http://www.rid.go.th/ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ	์:	Cooperative	Auditing	Department	
12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์ 0 2628 5240-59 โทรสาร 0 2282 5881 http://www.cad.go.th/

กรมประมง	:	Department	of	Fisheries	
50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2562 0600-15 โทรสาร 0 2562 0564 http://www.fisheries.go.th/ 

กรมปศุสัตว	์:	Department	of	Livestock	Development	
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-225-5136-8 โทรสาร 0 2251 0986 http://www.dld.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน	:	Land	Development	Department	
2003/61 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2941 1968 85 โทรสาร 0 2941 2227 http://www.ldd.go.th

กรมวิชาการเกษตร	:	Department	of	Agriculture	
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

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

สถำนที่ตั้ง
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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กรมส่งเสริมการเกษตร	:	Department	of	Agricultural	Extension	
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2579 0121-8, 0 2940 6080-95 โทรสาร 0 2579 3018 http://www.doae.go.th 

กรมส่งเสริมสหกรณ	์:	Cooperative	Promotion	Department	
12 ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์ 0 2628 5133-4 โทรสาร 0 2282 6078 http://www.cpd.go.th 

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	:	Agricultural	Land	Reform	Office	
ถนนราชด�าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์ 0 2282 9004, 0 2282 9006, 0 2282 9035-38 โทรสาร 0 2281 0815 

http://www.alro.go.th

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	:	 
National	Bureau	of	Agriculture	Commodity	and	Food	Standards	
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 2096 http://www.acfs.go.th

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	:	Office	of	Agriculture	Economics	
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2940 7224 6 โทรสาร 0 2940 7210 http://www.oae.go.th

กรมการข้าว	:	Rice	Department	
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

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

กรมหม่อนไหม	:	The	Queen	Sirikit	Department	of	Sericulture
2175 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 

โทรศัพท์ 02 558 7924-26, 02 558 7927 http://www.qsds.go.th
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องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	:	Marketing	Organization	For	Farmers	
101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2279 1186 โทรสาร 0 2278 0139 http://www.mof.or.th

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	:	 
Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand	
89/2 อาคาร 9 ชั้น 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 0 2568 2573 http://www.thaidanskmilk.com

องค์การสะพานปลา	:	Fish	Marketing	Organization	
149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 

โทร 0 2111 7300 โทรสาร 0 2211 5899 http://www.fishmarket.co.th 

การยางแห่งประเทศไทย	:	Rubber	Authority	of	Thailand
79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

โทร. 0 7549 1570-2 โทรสาร 0 7549 1343 http://www.reothai.co.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	:	 
Highland	Research	and	Development	Institute	(Public	Organization)	
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 โทรสาร 053-328494 http://www.hrdi.or.th

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	:	 
Agricultural	Research	Development	Agency	(Public	Organization)	
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

http://www.arda.or.th

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
(องค์การมหาชน)	

The	Golden	Jubilee	Museum	of	Agriculture	Office	(Public	Organization)
ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ 0 2529 2212-13 โทรสาร 0 2529 2214 http://www.wisdomking.or.th
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