


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

สินค้าเกษตรแปรรปู
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 
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V01 การรวมกลุ่ม 

 F0101 การรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพ 
ของกลุ่มให้มีความพร้อม
เพ่ือการแปรรูป 

 F0102 การท าเกษตร
พันธะสัญญา 
  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 F0505 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการแปรรูปและการตลาด 
 F0506 การเข้าถึงแหล่งทุน 
 F0507 กฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรแปรรูป 

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 วัตถุดิบ V03 การแปรรูป/สร้างมูลค่า V04 การตลาด 

 F0201 วัตถุดิบท่ีได้
มาตรฐาน 

 F0202 ความพอเพียง
ของวัตถุดิบทดแทน
การน าเข้า 
  

 F0301 ระบบคัดแยก/คัดเกรด/ตัดแต่ง/คัด
บรรจุ และบรรจุภัณฑ์ 

 F0302 การบริหารสินค้าโครงคลัง 
 F0303 เทคโนโลยีการแปรรูปเช่น  

โรงเรือนเปรรูป 
 F0304 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการแปรรูป 
 F0305 อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือ 

แปรรูป แทนแรงงานคน/ทุ่นแรงคน 
 F0306 ความหลากหลายของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์  
 F0307 การออกแบบพัฒนา/ใช้บรรจุภัณฑ์ 
 F0308 การสร้างตราสินค้า และ สร้างเรื่องราว 
 F0309 ศักยภาพผู้ประกอบการ 

  

 F0401 การสร้างเครือข่าย
ตลาดแปรรูป/จับคู่ธุรกิจ 

 F0402 ช่องทางจ าหน่าย  
และขยายตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 F0403 บริการหลังการขาย 
 F0404 การประชาสัมพันธ์ 

  

 F0501 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 F0502 องค์ความรู้/ความรู้ด้านการแปรรูป  
 F0503 การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรแปรรูป 
 F0504 โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการด้านการขนส่ง 

  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



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

สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น  Va
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V01 การวิจัยและ
เทคโนโลยี 

 F0101 การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
ด้านกระบวนการผลิต 
พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง  
ปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรกลการเกษตร
อัจฉริยะ  

 F0102 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตร 
อัจฉริยะ หรือ
เทคโนโลยีการเกษตร
ดิจิทัล 
  

V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

 F0601 การวิจัยกระบวนการผลิต พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง พร้อมจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 
  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

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

V02 การจัดท าแปลงสาธิต
ต้นแบบ 

V03 การส่งเสริม/ขยายผล 
เกษตรอัจฉริยะ 

V04 ประสิทธิภาพการผลิต V05 การตลาด 

 F0201 แปลง/
โรงเรือนสาธิต 
ต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ 

 F0202 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการท า
เกษตรอัจฉริยะ 
  

 F0301 แผนการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0302 เกษตรแปลง
ใหญ่อัจฉริยะ และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

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

 F0401 เทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตและ
เก็บเกี่ยว  

 F0402 การให้บริการด้าน
การเกษตรอัจฉริยะ  

 F0403 ระบบโลจิสติกส์/
คลังสินค้าอัจฉริยะ 

 F0404 แหล่งเงินทุนเพ่ือ
ขยายผลการใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

 F0405 ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ให้มีคุณภาพ 
  

 F0501 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดการ
ตลาดอัจฉริยะ จัดสร้าง
แฟลตฟอร์มตลาด Online 
Offline  

 F0502 การเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 F0503 การประชาสัมพันธ์  
      จัดการแสดงสินค้าเกษตร   
      และสร้างค่านิยมการบริโภค 
      สินค้าเกษตรในประเทศ 
  

 F0602 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการเกษตร 
  

สถานะการบรรลเุปา้หมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 


