
 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร 
และงำนส ำคัญอ่ืน ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดตำม             
ผลกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ซึ่งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่  1 เป็นผลงำนสะสม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 ธันวำคม 2560 (รอบ 3 เดือน) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 

1. งำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.1 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก 

เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหำรจัดกำรร่วมกัน สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
และผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ของแปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2559 - 2560 

1.1.1 แปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2559 จ ำนวน 597 แปลงด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
(เน้นงำนวิจัย/นวัตกรรม) โดยจัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ 172 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.2 แปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2560 จ ำนวน 1,951 แปลง ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
(เน้นเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต/นวัตกรรม) โดยจัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ 742 แปลง          
ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.3 แปลงใหญ่ที่จัดตั้งในปี 2561 (แปลงใหม่) ด ำเนินกำรจัดเวทีวิเครำะห์เพ่ือก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำแผนรำยแปลง 466 แปลง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.4 สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 โดยธนำคำร       
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรอนุมัติสินเชื่อแล้ว 125 แปลง วงเงิน 668.49 ล้ำนบำท คิดเป็น     
ร้อยละ 2.91 ของเป้ำหมำย 23,000 ล้ำนบำท 

 

1.2 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) กรมกำรข้ำวเป็น
หน่วยงำนหลัก ในกำรสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มท ำกำรผลิตและบริหำรจัดกำรร่วมกัน มีเป้ำหมำย 
2,350 แปลง  

ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยแปลง จัดสรรและโอนเงิน
งบประมำณให้กับหน่วยงำนภำยในกรมกำรข้ำว กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมพัฒนำที่ดิน 

 

1.3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร    
เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ ศพก .     
882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต 

1.3.1 พัฒนำศักยภำพของ ศพก. โดยจัดประชุมคณะกรรมกำร ศพก. เครือข่ำยระดับ
จังหวัด/ระดับเขต/ประเทศ 10,833 รำย และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ำ 26,460 รำย  
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำ  
เว็บไซด์ศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ใน 288 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย 

1.3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเจ้ำของ ศพก./ศูนย์เครือข่ำย และเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์ 
3,124 รำย (ร้อยละ 29.52) พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยกำรผลิต 81 ศูนย์ (ร้อยละ 9.18)            
กำรผลิตพืช 621 รำย (ร้อยละ 4.93) กำรผลิตหม่อนไหม/เศรษฐกิจพอเพียง 205 รำย (ร้อยละ 47.13) 
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เทคโนโลยีกำรประมง 1,085 รำย (ร้อยละ 0.62) ครูบัญชีประจ ำฐำนเรียนรู้ 876 รำย (ร้อยละ 99.32) 
และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 207 รำย (ร้อยละ 41.40) 

1.3.3 จัดท ำแปลงเรียนรู้/พัฒนำฐำนเรียนรู้ จ ำแนกเป็น 
1) ด้ำนกำรปลูกข้ำว จัดท ำแปลงเรียนรู้ 25 ศูนย์ (ร้อยละ 5.56) และพัฒนำฐำน

เรียนรู้/องค์ควำมรู้ใน 350 ศูนย์ (ร้อยละ 77.77) ด้ำนกำรผลิตพืช จัดท ำแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ 60 ไร่     
(ร้อยละ 5.49) ส่วนด้ำนหม่อนไหม จัดท ำ/ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 3 จุด (ร้อยละ 27.27)  

2) ด้ำนประมง พัฒนำแปลงเรียนรู้ประมงใน ศพก. 21 ศูนย์ (ร้อยละ 2.38) และ
แปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ำย (รำยเดิม/รำยใหม่) 2 และ 3 ศูนย์ (ร้อยละ 0.23 และ 0.11) ตำมล ำดับ  

3) ด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ พัฒนำฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน 17 ศูนย์ (ร้อยละ 1.93) 
และพัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนบัญชีประจ ำศูนย์ 790 ศูนย์ (ร้อยละ 89.56) 

 

1.4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหำ
กำรไร้ที่ดินท ำกินของเกษตรกร ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำอำชีพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน ในพ้ืนที่        
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 

 1.4.1 พ้ืนที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
และพ้ืนที่ป่ำชำยเลน รวม 54 จังหวัด  

1.4.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรทั้งด้ำนพืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี       
รวม 22,175 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 4,725 รำย (ร้อยละ 21.31) ส่วนกำรจัดตั้งสถำบันเกษตรกรอยู่ระหว่ำง  
กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรรวมกลุ่ม 

 1.4.3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1) ด้ำนชลประทำน ด ำเนินกำรสร้ำงฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ ำ และสถำนี   

สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ (แปลงรวมชัยบุรี) ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส่วนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
พร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนควนสินชัยรออนุมัติใช้เงินกันเหลื่อมปี ส่วนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและปัจจัยพ้ืนฐำน เช่น ถนน 
ระบบสำธำรณูปโภค ฯลฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2) ด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 10 ตัน (ร้อยละ 8.46) 
ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรดในพื้นที่รวม 1,710 ไร่ (ร้อยละ 7.10) และผลิตปุ๋ยหมัก/ 
น้ ำหมักชีวภำพ 20 ตัน 800 ลิตร ตำมล ำดับ 

 

1.5 โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์และท ำนำหญ้ำ
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) โดยส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ 
โคเนื้อ แพะ และท ำนำหญ้ำ รวม 55 จังหวัด 

1.5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ 
และกำรท ำนำหญ้ำ มี พ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยนกำรผลิตรวม 67,440 ไร่ (ร้อยละ 75.72) จ ำแนกเป็น              
กำรปรับเปลี่ยนจำกพ้ืนที่นำมำเลี้ยงกระบือ 7,670 ไร่ โคเนื้อ 59,030 ไร่ และแพะ 740 

1.5.2 สนับสนุนสินเชื่อส ำหรับกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และกำรท ำนำหญ้ำ มีเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรโอนเงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงิน
สินเชื่อ 1,186 ล้ำนบำท (ร้อยละ 11.17) 
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1.5.3 ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหำพ่อ - แม่พันธุ์รวม 14,330 ตัว 
(ร้อยละ 8.90) พร้อมทั้งจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 2,600 รำย (ร้อยละ 8.81) 

 

1.6 นโยบำยยำงธรรมชำติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เสนอโครงการ      

เพ่ือช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 4 โครงการ คือ โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยำงพำรำ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชน
รักษำเสถียรภำพรำคำยำงมีกำรยำงแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

1.6.1 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยำงพำรำ
เป้ำหมำย 900,000 ตันต่อปี ด ำเนินกำรได้ 1,293,703.58 ตัน 

1.6.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรชำวสวนยำง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง เป้ำหมำย 809,119 ครัวเรือน ด ำเนินกำรได้ 
722,887 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่มำแจ้งและแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

1.6.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง โดยชะลอ 
กำรจ ำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ มีปริมำณยำงที่รับซื้อ 
212,947 ตัน ระบำยออกได้แล้ว 175,801 ตัน 

1.6.4 โครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง โดยชะลอกำรจ ำหน่ำย
ยำงพำรำออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้สถำบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยำงพำรำ มีปริมำณยำงที่รับซื้อ 
148,800 ตัน ระบำยออกได้แล้ว 142,729 ตัน 

 

 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร 
2.1 ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2562 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ     

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  
และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร เพ่ือให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำดและกำรบริหำร        
กำรจัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ  

2.1.1 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรผลผลิต ด ำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร โดยจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 7,200 รำย           
(ร้อยละ 60) ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิตในสหกรณ์ 28 แห่ง 
ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำร 1 เรื่อง มีกำรจัดประชุมและยกร่ำงมำตรฐำนเสนอกรรมกำรฯ 
แล้ว 1 ครั้ง และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์     
ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.1.2 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิตพืช 6 ชนิด คือ
งำนวิจัยและพัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพงำนวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน วิจัยและ
พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ วิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง 
วิจัยพัฒนำพันธุ์ลิ้นจี่/พันธุ์ล ำไย และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล ำไยส่งออก 
มีผลส ำเร็จตำมกระบวนในภำพรวมร้อยละ 23.33 
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2.1.3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรกำรตลำด ด ำเนินกำร 2 กลยุทธ์ คือ 
3.1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยพัฒนำ 

บรรจุภัณฑ์ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด เพ่ือจัดท ำบรรจุภัณฑ์ยืดอำยุ
ผลไม้สด และพัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้มำตรฐำน 1 แห่ง ในพ้ืนที่แปลงใหญ่สินค้ำสับปะรด        
จังหวัดรำชบุรี อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

3.2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริม
กำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว 1 ครั้ง (ร้อยละ 33.33) และมีแผนจัดนิทรรศกำรเพ่ือส่งเสริม
สร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ 4 ประเทศ 

2.1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ด ำเนินกลยุทธ์กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรเทศ จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผล สมำชิกสหกรณ์ 28 แห่ง           
(ร้อยละ 30.43) ส่วนกำรพัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ในพ้ืนที่จังหวัดพะยำ 
เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ และนรำธิวำส มีแผนด ำเนินกำรในช่วง  
ไตรมำสที่ 2 – 4    

 

2.2 ยุทธศำสตร์สับปะรด พ.ศ. 2560 – 2569 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ       
กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทำน และ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ       
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร เป้ำหมำยผลิตสั บปะรด
คุณภำพโรงงำน 2.20 ล้ำนตัน 

2.2.1 ผลิตสับปะรดโรงงำน และสับปะรดบริโภคสดในพ้ืนที่ที่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตร       
เพ่ือกำรบริหำรเชิงรุก (Agri- Map) มีเป้ำหมำย 13 จังหวัด ด ำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดกำญจนบุรี 

2.2.2 ผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และกำรเขตกรรม 

1) ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดและผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 3,675 ไร่ และ 17,600 ลิตร 
ตำมล ำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อ ส่วนกำรผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดด ำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด   
รวม 2 ตัน จำกเป้ำหมำย 12 จังหวัด 

2) ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรด GAP แล้ว 120 รำย (ร้อยละ 5.22) 
ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น จัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบ และโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสำรไนเตรทตกค้ำงฯ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.2.3 จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำในไร่นำเพ่ือกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ
แผนงำน/โครงกำร 

2.2.4 วิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรด ได้แก่ โครงกำรวิจัยกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง ส่วนโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตกำรจัดกำรคุณภำพในโซ่อุปทำนสับปะรดผลสดเพ่ือกำรส่งออก 2 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำน        
ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรรวบรวมสับปะรด 10 แห่ง (ร้อยละ 50.00) 

2.2.6 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื ่อง มีแผนพัฒนำโรงคัดบรรจุผ ักและผลไม้ ณ ศูนย์กำรเร ียนรู ้เพิ ่มประสิทธิภำพกำรผลิต        
สินค้ำเกษตร 
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2.3 ยุทธศำสตร์ถั่วเหลืองเพื่อควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ   
กรมชลประทำนด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลือง พัฒนำและส่งเสริม
อุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป้ำหมำยเพิ่มพ้ืนที่ 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน 

2.3.1 จัดระบบชลประทำนสนับสนุนพ้ืนที่ปลูก ในพ้ืนที่  3 จังหวัด รวม 9,340 ไร่       
ด ำเนินกำรแล้ว 41 ไร่ (ร้อยละ 0.44) จ ำแนกเป็น ระบบส่งน้ ำฝั่งซ้ำยอ่ำงเก็บน้ ำแม่กึ๊ด ระยะ 2 จังหวัดล ำปำง 
15 ไร่ และซ่อมแซมทำงระบำยน้ ำลำดสวำย จังหวัดนนทบุรี 26 ไร่ 

2.3.2 วิจัยและพัฒนำเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต โดยวิจัยและพัฒนำพันธุ์    
ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง 2 เรื่อง ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยี    
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองในพ้ืนที ่13 จังหวัด ภำพรวมมีผลส ำเร็จร้อยละ 25 

2.3.3 ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี  ทั้งชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยำย            
มีเป้ำหมำย 746.1 ตัน ด ำเนินกำรได้ 154.1 ตัน (ร้อยละ 20.65) ครั้ง และสร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองได้ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย 

2.3.4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ครบ 51 รำย 
และมีแผนพัฒนำเกษตรกร 4,260 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 308 ศูนย์ และ
รณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดี 219 ศูนย ์

 

2.4 ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพื่ออุตสำหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ  
อำหำรแห่งชำติ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรด ำเนินกำร เพ่ือผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณเพียงพอ ลดต้นทุน
กำรผลิต พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำว เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

2.4.1 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต 
1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว 29,000 รำย และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร    

20 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย  
2) จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำในไร่นำเพ่ือกำรผลิตมะพร้ำว มีแผนด ำเนินกำรในพ้ืนที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 บ่อ และปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยไดโลไมท์ในพื้นที่ 160 ไร่ รวม 80 ตัน ผลิตปุ๋ยหมัก
สูตรพระรำชทำน 16 ตัน และน้ ำหมักชีวภำพ 5,720 ลิตร ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3) สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตมะพร้ำว โดยวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต
มะพร้ำวที่ดีและเหมำะสม กำรจัดกำรสวนมะพร้ำวในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดแมลงศัตรูมะพร้ำว กำรปลูกพืชแซม
ในสวนมะพร้ำวอำยุมำก วิจัยและพัฒนำพันธุ์มะพร้ำวที่เหมำะสม มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 25.00  
วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องส ำอำงค์) อยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นต ำรับโลชั่น และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 35 ส่วนกำรแปลงผลิตพันธุ์มะพร้ำวเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์       
ในพ้ืนที่รวม 250 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.4.2 ด้ำนพัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี     
กำรป้องกันก ำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำวแก่เกษตรกร 12,000 รำย (ร้อยละ 155.84) สร้ำงระบบเฝ้ำระวัง
และเตือนภัยกำรระบำดของศัตรูมะพร้ำวในแปลงมะพร้ำว 200 แปลง (ร้อยละ 50.00) ส่งเสริมและ     
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรในกำรขยำยศัตรูธรรมชำติและควบคุมศัตรูมะพร้ำว 1,440 รำย             
(ร้อยละ 26.18) 
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2.4.3 ด้ำนพัฒนำกำรตลำดมีแผนรณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยง
ตลำดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่ำงประเทศรวม 3 ครั้ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain 
กับต่ำงประเทศ 1 ครั้ง 

 

2.5 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์มทั้งระบบ ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมชลประทำน เพ่ือพัฒนำปำล์มน้ ำมัน 
น้ ำมันปำล์มไปสู่อุตสำหกรรมโอเลเคมีคอล และแข่งขันในกำรด ำเนินธุรกิจในอำเซียน  มีเป้ำหมำยเพ่ิม
เปอร์เซ็นต์น้ ำมันเป็น 23% และเพ่ิมผลผลิตเป็น 3.50 ตันต่อไร่ 

2.5.1 กิจกรรมกำรเพ่ิมเปอร์เซ็นน้ ำมัน โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
วิสำหกิจชุมชนผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน้ ำมัน และจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์มน้ ำมัน
คุณภำพที่ถูกต้องในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช รวม 300 รำย  (ร้อยละ 50.00)  

2.5.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนกำรผลิต 
1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน้ ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดีในพ้ืนที่เหมำะสม (S1, S2) 

รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด และสนับสนุนปำล์มพันธุ์ดีปลูกทดแทนแก่เกษตรกร 22,900 ต้น 
(ร้อยละ 45.80) 

2) พัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ ำมัน
ใน 13 จังหวัด รวม 142 แปลง ด ำเนินกำรแล้ว 12 แปลง (รอ้ยละ 8.45) 

3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมผลผลิตปำล์มน้ ำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งพ้ืนที่เหมำะสม
และไม่เหมำะสมตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรจัดกำรดินแก่เกษตรกร 1,800 รำย 
(ร้อยละ 75.00) 

4) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตพันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ดี และเทคโนโลยี
กำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 25.00 

5) กำรบริหำรจัดกำร โดยแนะน ำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มโดยใช้วิธีสหกรณ์ 15 แปลง 
ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นรำธิวำส ปัตตำนี และสุรำษฎร์ธำนี ขณะนี้อยู่ระหว่ำงวำงแผน      
กำรขับเคลื่อนตำมรูปแบบระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่วนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เป้ำหมำย     
10 แห่ง มีผลส ำเร็จตำมกระบวนงำนร้อยละ 11.20 
 

 3. งำนส ำคัญอ่ืน ๆ 
3.1 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด ำเนินกำรเพ่ือขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำ
ต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมแนวพระรำชด ำริ ประกอบด้วย 
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริจังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ 
จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง และโครงกำรพัฒนำปศุสัตว์ 
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดเลย 
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3.1.1 ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงปศุสัตว์ /ประมง กำรท ำ
บัญชี ฯลฯ 1,424 รำย (ร้อยละ 38.67) และจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ 316 ไร่ (ร้อยละ 46.40) 

3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนำว กำรเลี้ยง     
ปศุสัตว์ ประมง รวม 115 รำย (ร้อยละ 19.49) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 485 ตัว 
(ร้อยละ 27.29) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ มีแผน 13 ล้ำนตัว 

3.1.3 ปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยสำธิตกำรจัดท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยสูตรพระรำชทำน 
ในพ้ืนที ่578 ไร่ (ร้อยละ 31.90)  

3.1.4 แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์และวิธีกำรสหกรณ์ รวม 11 ครั้ง 
(ร้อยละ 25) และจัดเวทีชำวบ้ำนมีผู้เข้ำร่วมรวม 270 รำย (ร้อยละ 81.82) ซึ่งบำงแห่งยังอยู่ระหว่ำง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนในพื้นท่ีเพ่ือบูรณำกำรจัดเวทีชำวบ้ำน 

 

3.2 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) 
เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่           
มีเป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย 

ผลกำรด ำเนินงำน มีศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ (ร้อยละ 115.00) 
สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 4,550 รำย (ร้อยละ 29.93) 

 

3.3 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้บริหำรทำงวิชำกำรและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่
ห่ำงไกลอย่ำงครบวงจร มีเป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อป ี

3.3.1 ผลกำรด ำเนินงำน มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำร 5,219 รำย ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย โดยคลินิกดินบริกำรตรวจวิเครำะห์ดินรวม 29,997 ตัวอย่ำง คลินิกพืช 2,114 รำย 
คลินิกข้ำว 1,727 รำย คลินิกปศุสัตว์ 2,721 รำย คลินิกประมง 409 รำย คลินิกบัญชี 6,538 รำย และ
คลินิกกฎหมำย 2,320 รำย ในส่วนคลินิกอ่ืน ๆ อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
เพ่ือร่วมบูรณำกำรกำรจัดงำน 

3.3.2 ผลกำรติดตำมในพ้ืนที่ จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่เข้ำมำร่วมงำนเพ่ือติดตำมผล 
(Follow Up) พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 70.29 ได้เข้ำชมงำนในคลินิกหลัก ร้อยละ 27.50 ได้รับกำรแจก
เอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 2.21 ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ โดยเกษตรกรร้อยละ 83.34  
ได้น ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่เหลือไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เกษตรกร 
ร้อยละ 73.82 มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในระดับมำก 

 

3.4 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง กรมส่งเสริมกำรเกษตรร่วมกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอำยุมำก และ
พัฒนำเกษตรกรสมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร ยกระดับให้เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง มีเป้ำหมำย 
64,995 รำย 

3.4.1 เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเข้ำสู่ภำคกำรเกษตร มีแผนจัดกำรฝึกอบรม
หลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer หลักสูตรเพ่ิมศักยภำพ Young Smart Farmer  
ค่ำยนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ ๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 3,985 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรระยะที่ 1       
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ส่วนพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องได้จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Smart Farmer Core team ระดับเขต/จังหวัด
ครบตำมเป้ำหมำย 110 รำย  

3.4.2 พัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer โดยหน่วยงำนได้จัดฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนกำรผลิตข้ำว พืช ปศุสัตว์ และอ่ืน ๆ จ ำแนกเป็น ระดับ Developing Smart Farmer รวม 19,109 รำย  
(ร้อยละ 48.19) ระดับ Existing Samart Farmer รวม 1,179 รำย (ร้อยละ 35.73) ซึ่งบำงหน่วยงำน       
ยังอยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกเป้ำหมำย และจัดเตรียมหลักสูตร 

 

3.5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ ร่วมกับกรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
องค์กำรสะพำนปลำ ด ำเนินกำรเพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภำพตำมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีในสินค้ำ
ส ำคัญคือ ข้ำว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง 

3.5.1 สินค้ำข้ำว ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โรงสีข้ำวที่ได้รับกำรรับรอง GMP และข้ำว Q 
แล้ว 5 โรงสี (ร้อยละ 25.00) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น คัดเลือกโรงสีเพ่ือรับกำรส่งเสริม จ้ำงที่ปรึกษำจัดท ำ
ระบบมำตรฐำน กำรตรวจรับรองโรงสีข้ำว GMP กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวตำมมำตรฐำน
GAP/GMP/HACCP อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เช่น คัดเลือกหรือก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

3.5.2 สินค้ำผัก - ผลไม้ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 
GAP พืชได้ 8,233 ฟำร์ม (ร้อยละ 7.47) ฟำร์มโรงคัดบรรจุฯ 110 โรงงำน (ร้อยละ 12.84) และพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนสำกล 38 ห้อง ครบตำมเป้ำหมำย   
ส่วนกำรผลิตพืชตำมระบบ GAP จัดอบรมเกษตรกร GAP อำสำและเกษตรกรรวม 4,804 รำย (ร้อยละ 30.25) 

3.5.3 ด้ำนประมง ตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 7,007 ฟำร์ม (ร้อยละ 21.82) 
โรงงำน 164 โรงงำน (ร้อยละ 37.88) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 28,642 
ตัวอย่ำง (ร้อยละ 28.64) ตรวจคัดกรองเฝ้ำระวังโรคระบำดในสัตว์น้ ำ รวม 26,834 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 35.78) 

3.5.4 ด้ำนปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำน
22,352 แห่ง (ร้อยละ 51.56) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 83,955 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 25.22) 

3.5.5 ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร   
และอำหำร โดยพัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก 153 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 21.86 ของเป้ำหมำย 700 รำย ส่วนกำรจัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ          
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ และโอนงบประมำณให้จังหวัดเพ่ือส่งเสริมกำรบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภำพ 

 

3.6 โครงกำรตลำดเกษตรกร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด ำเนินกำร   
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้จ ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิต  
และกำรตลำด 

3.6.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีเป้ำหมำยพัฒนำตลำดเกษตรกรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยด ำเนินกำร
พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่แล้ว 2 ครั้ง (ร้อยละ 66.67)  ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรพัฒนำควำมรู้
เกษตรกร พัฒนำตลำด ส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร และกำรประชำสัมพันธ์ อยู่ระหว่ำงกำรชี้แจงโครงกำร    
ในระดับพ้ืนที่ และวิเครำะห์หลักสูตร/ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำตลำดเกษตรกรและเครือข่ำยทำงกำรตลำด 

3.6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด ำเนินกำรใน 2 โครงกำรย่อย คือ โครงกำรตลำดเกษตรกร       
ของสหกรณใ์นสถำบันเกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยครบ 10 แห่ง อบรมพัฒนำ
ศักยภำพเกษตรกรสมำชิกด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดแล้ว 90 รำย (ร้อยละ 20.00) และโครงกำรส่งเสริม 
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กำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยครบ 6 แห่ง 
โดยสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง เพื่อขยำยพ้ืนที่ตลำดเกษตรกรสู่กำรเป็นตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของสหกรณ์ 
4 แห่ง (ร้อยละ 66.67) 

 

3.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มี
เสถียรภำพด้ำนรำคำ และเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและ
กำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับกำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน ในพ้ืนที่เป้ำหมำย 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตำก สระแก้ว มุกดำหำร สงขลำ ตรำด หนองคำย เชียงรำย นครพนม กำญจนบุรี 
และนรำธิวำส) 

3.7.1 ด้ำนกำรก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำด ได้แก่ ลำนตำกผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต 
โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง โรงอบลดควำมชื้น ในปี 2561 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จ ำกัด 
และสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จ ำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตก่อสร้ำง เนื่องจำกอยู่ในเขตห้ำมก่อสร้ำง
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย 

3.7.2 ด้ำนกำรบูรณำกำร อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์      
เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรทั้ง 10 จังหวัด โดยได้จัดท ำคู่มือ    
แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรแล้ว 1 ฉบับ 

 

3.8 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมำชิก 
ระยะขยำยผล กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในพ้ืนที่และ     
ลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยสนับสนุนให้สหกรณ์กู้ เงิน             
จำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทเลอร์ และเครื่องสี
ข้ำวโพดพร้อมอุปกรณ ์และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 

ผลกำรด ำเนินงำนระยะน ำร่อง ปี 2559 มีสหกรณ์ผู ้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี ้ยงสัตว์         
เข้ำร่วมโครงกำร 19 แห่ง มีเกษตรกรใช้บริกำรรวม 1,233 รำย ระยะขยำยผล ปี 2560 มีสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว  
ที่ขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อ 6 แห่ง วงเงิน 55.806 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2561 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 

3.9 โครงกำรจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ ำเพื่อกำรเกษตรกรรม กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้ำหมำยจัดรูปที่ดิน (พ้ืนที่ใหม่) 
และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรมและปรับปรุงระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม 

3.9.1 งำนจัดรูปที่ดิน (พ้ืนที่ใหม่) ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 3 แห่ง คือ สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ       
บ้ำนคุยลุมพุก โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำแควน้อยบ ำรุงแดน และโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำล ำปำว      
คลอง RMC ระยะ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน         
กำรก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 8.86 ส่วนงำนปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 3 แห่ง คือ โครงกำร
ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำสองพ่ีน้อง (บ้ำนดอน) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำรำชบุรีฝั่งขวำ ส่วนที่ 1 และ
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำก ำแพงแสน ส่วนที่ 2 ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่โครงกำร และ
ส ำรวจข้อมูลและออกแบบแล้วทั้ง 3 แห่ง ผลกำรก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 2.55  

3.9.2 งำนจัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตร (พ้ืนที่ใหม่) ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 
โครงกำรและก ำหนดแผนส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ ด ำเนินกำรออกแบบ 55 แห่ง กำรก่อสร้ำง        
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มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 2.03 ส่วนงำนปรับปรุงจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 
โครงกำร และส ำรวจข้อมูลและออกแบบแล้ว 11 แห่ง กำรก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำ ร้อยละ 1.47  

 

3.10 โครงกำรแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน กรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในพ้ืนที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน เป้ำหมำย 45,000 บ่อ 

ผลกำรด ำเนินงำน กำรขุดสระน้ ำไร่นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลูกบำศก์เมตร        
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้ว 3,153 บ่อ (ร้อยละ 7.01) 

 

4. ควำมเห็นของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
4.1 ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมในรอบ 3 เดือน มีผลส ำเร็จร้อยละ 24.42 ของจ ำนวน

โครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 34 โครงกำร ซึ่งบำงกิจกรรม/โครงกำรอยู่ระหว่ำงชี้แจงโครงกำรในระดับพื้นที่และ
วิเครำะห์หลักสูตร/ควำมต้องกำร เตรียมกำรวำงแผน อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย เห็นควร
พิจำรณำเร่งรัดกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนี้ 

4.1.1 กรมกำรข้ำว ได้แก่ โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) 
โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 
ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง 
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

4.1.2 กรมปศุสัตว์ ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจัดที่ดินท ำกิน        
ให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล โครงกำรพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์บริกำร
และพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี และโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว – 
ปรำจีนบุรี อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร 

4.1.3 กรมวิชำกำรเกษตร ได้แก่ ยุทธศำสตร์มะพร้ำวเพ่ืออุตสำหกรรม และโครงกำร
เกษตรกรปรำดเปรื่อง อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร จัดเตรียมหลักสูตร และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย 

4.1.4 กรมหม่อนไหม ได้แก่ ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ     
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน
ร่วมกับสมำชิก 

4.1.5 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ โครงกำรตลำดเกษตรกรอยู่ระหว่ำงกำรชี้แจงโครงกำร
ในระดับพ้ืนที่และวิเครำะห์หลักสูตร/ควำมต้องกำร 

4.1.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์มทั้งระบบ โครงกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง และ
โครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน      
วำงแผนกำรขับเคลื่อน และคัดเลือกเป้ำหมำย 

4.1.7 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปปำล์มน้ ำมัน
และน้ ำมันปำล์มทั้งระบบ และโครงกำรพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี อยู่ระหว่ำง
กำรวำงแผนและประสำนงำน 

 
      

 



ฎ 
 

4.2 ผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับพ้ืนที่  
4.2.1 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที่

จังหวัดนครนำยก พบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรจัดอบรมในกิจกรรมเดียวกัน เช่น ทุกหน่วยงำนอบรมกำรลดต้นทุน
กำรผลิต เป็นต้น ท ำให้เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมขำดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในกำรต่อยอดกำรท ำกำรเกษตร 
อีกท้ังเกษตรกรเจ้ำของศูนย์เครือข่ำยบำงรำยไม่ทรำบว่ำได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. และ
ระหว่ำง ศพก. กับศูนย์เครือข่ำยหลำยแห่งยังไม่มีกำรประสำนกำรท ำงำนกัน ท ำให้ประสบปัญหำและ        
ขำดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงชนิดไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
กำรเกษตรในพ้ืนที่และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกรศูนย์เครือข่ำย   

  ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดอบรม ควรประสำนงำนกัน
อย่ำงใกล้ชิดในกำรจัดท ำทะเบียนข้อมูลรำยชื่อเกษตรกรที่เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง  ๆ เพ่ือน ำไปสู่
กำรวำงแผนกำรจัดอบรมให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ครอบคลุมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร และควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์
ศูนย์เครือข่ำย ศพก. รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนเชื่อมโยงระหว่ำง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก. 
เช่น ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในลักษณะเครือข่ำยมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 

4.2.2 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย พบว่ำ ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกร     
รำยใหม่เพื่อเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกโครงกำรด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
กำรอบรมแล้ว ซึ่งขัดกับระเบียบที่ระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย
ปรำชญ์ชำวบ้ำนมำก่อน ส่วนศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่ก่อตั้งใหม่ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงและปรับปรุง
สถำนที่อบรม เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณ รวมทั้งเกษตรกรที่ได้ผ่ำนกำรอบรม          
มีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือน ำไปเป็นจุดตั้งต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 

ดังนั้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน) ควรพิจำรณำถึงเงื่อนไขและเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถเข้ำรับ       
กำรอบรมซ้ ำได้ แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมมำแล้วระยะหนึ่ง และได้น ำ
ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มำเข้ำอบรมกับศูนย์ปรำชญ์อีกครั้งเพ่ือกำรต่อยอดควำมรู้ นอกจำกนี้ 
ควรมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม เพ่ือน ำไปเป็นจุดตั้งต้น
ในกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ 

 

4.2.3 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พบว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้เกษตรกร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดงำนไม่ทั่วถึง ไม่ได้น ำตัวอย่ำงพืช/ดินมำตรวจวิเครำะห์ กำรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร             
มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ และปัจจัยกำรผลิตที่แจกจ่ำยภำยในงำนไม่เพียงพอ       
ต่อเกษตรกรที่เข้ำชมงำน 

ดังนั้น ก่อนกำรจัดงำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน   
พร้อมทั้งขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำรแก่เกษตรกรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและ
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรให้บริกำรที่รวดเร็วและเบ็ดเสร็จภำยในงำน กรณีกำรแจก
ปัจจัยกำรผลิตควรวำงแผนกำรแจกจ่ำยให้เกิดกำรกระจำยครอบคลุมทุกช่วงเวลำและเพียงพอ           

      
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และรายงานส าคัญอ่ืน ๆ 
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 1 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 

 

สุดท้ายนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ในการก ากับ 
ดูแล และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 103,586.6227 
ล้านบาท ส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่งคงด้านการเกษตร การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ      
เท่าเทียมกัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง การสร้างความเข้มแข็ง        
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม และการเติบโต        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตร เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดน าการผลิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้คัดเลือกแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 21 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ นระหว่างการด าเนินงาน 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3 เป้ำหมำยกำรติดตำม 

1.3.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.3.2 จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 21 โครงการ 
1.3.3 ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
 

1.4 งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพื นที่ รวมทั งสิ น 1,295,000 บาท  

 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6 แนวทำงกำรติดตำม 

1.6.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ 
และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย 

1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/

โครงการ 
1.6.4 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี วัด และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.6.5 จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7 วิธีกำรติดตำม 

1.7.1 รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบ            
กับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

1.7.2 การรวบรวมข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูล 

1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการ   
ของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 

1.2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื นที่ในลักษณะ Spot Check 
2) เครื่องมือที่ใช้ 

2.1) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการ  
2.2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 
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1.8 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าผลการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9 ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

1.9.1 ก าหนดการให้น  าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการในภาพรวม ทั งนี  โดยให้น  าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี  

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  =   ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) 
จ านวนกิจกรรม 

 
1.9.2 การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละระดับ

มีความหมาย ดังนี  (ตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

91.00 - 100.00 ดีมาก 
81.00 - 90.99 ดี 
61.00 - 80.99 ปานกลาง 

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

 1.10.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั งในด้านปัจจัยน าเข้า กิจกรรม 
ขั นตอนต่าง ๆ รวมทั งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจ
พ้ืนฐำน และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) โดยรวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
จำกกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 1 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 31 ธันวำคม 2560 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมำสที่ 1 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 24.42           
ของจ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 21 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 21.82 งำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 25.83 และงำนส ำคัญอ่ืน ๆ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 15.33  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร   
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 19,387,813,225 บำท คิดเป็นร้อยละ 45.65        
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 42,466,189,368 บำท (ตำรำงที ่2) 

 
2.2 นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร มีกำรรวมกลุ่ม

และบริหำรจัดกำรร่วมกันให้เกิดกำรรวมกันผลิตและรวมกันจ ำหน่ำย มีตลำดรองรับที่ แน่นอนและให้ 
เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน
ภำยใต้กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดยมีเป้ำหมำยแปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3 
จ ำนวน 597 แปลง แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 จ ำนวน 1,934 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561 
แปลงปีที่ 1 จ ำนวน 1,838 แปลง ระยะเวลำโครงกำร (ตั้งแต่ปี 2559 - ปี 2561)  

 ผลการด าเนินงาน 
   ในไตรมำสที่ 1 ช่วงเริ่มต้นกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรโครงกำร 

พบว่ำ หน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรส่งเสริมตำมแผนปฏิบัติงำนรำยแปลง ซึ่งยั งไม่ได้รำยงำนให้             
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในครั้งนี้จะมีเฉพำะของกรมส่งเสริมกำรเกษตร  

1) แปลงใหญ่ปี 2559 (597 แปลง) แปลงปีที่ 3 
1.1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ (เน้นงำนวิจัย/นวัตกรรม)  

 (1) จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ 172 แปลง ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) สอนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรเน้นกำรพัฒนำคุณภำพตลำด กำรบริหำรจัดกำร

กำรพัฒนำเกษตรกรเป็น Smart farmer กำรยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร 172 แปลง 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 1 
 

ล ำดับ ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบิกจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)

38,239,288,842   18,910,781,673   49.45   21.82   
1 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 654,043,000        58,200,161           8.90      17.28    
2 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) 778,284,200 5,787,000 0.74      -        

ปี 2561
3 โครงกำรศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  414,264,287.00    59,192,397.66      14.29    34.32    
4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้กำรจดัทีดิ่นท ำกนิใหชุ้มชน 272,953,355.00    4,886,853.00        1.79      20.14    

ตำมนโยบำยรัฐบำล
5 กำรปรับเปล่ียนพืน้ทีท่ ำนำไมเ่หมำะสมเพือ่ส่งเสริม 12,987,244,000    1,195,995,261      9.21      9.66      

5.1 กำรเล้ียงกระบือ 1,844,500,000 169,713,646         9.20      11.01    
5.2 กำรเล้ียงโคเนือ้ 10,907,400,000 1,015,962,215      9.31      17.28    
5.3 กำรเล้ียงแพะ 149,564,000 9,658,000             6.46      8.85      
5.4 กำรท ำนำหญ้ำ 85,780,000 661,400                0.77      1.16      

6 นโยบำยยำงธรรมชำติ 23,132,500,000    17,586,720,000    76.03    82.46    
6.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพือ่รักษำเสถยีรภำพรำคำยำง 0 -                        -        100.00  
6.2 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนสถำบันเกษตรกร 10,000,000,000 7,056,180,000      70.56    73.73    
     เพือ่รวบรวมยำงพำรำ 
6.3 โครงกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรชำวสวนยำง 13,132,500,000 10,530,540,000    80.19    94.06    
6.4 โครงกำรสร้ำงมลูภณัฑ์กนัชนรักษำเสถยีรภำพรำคำยำง 0 -                        -        100.00  

779,941,546       33,651,280          4.31     25.83   
7 ยทุธศำสตร์พัฒนำผลไมไ้ทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62 25,173,138.00      3,168,840.00        12.59    -        
8 ยทุธศำสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 320,695,125.00    71,760.00             0.02      11.59    
9 ยทุธศำสตร์ถัว่เหลืองเพือ่ควำมมัน่คงทำงด้ำนอำหำร ระยะที ่1 129,023,476.00    14,754,221.00      11.44    35.30    

ปี พ.ศ. 2561 - 2564
10 ยทุธศำสตร์มะพร้ำวเพือ่อตุสำหกรรม ระยะที ่1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64  -                       -                        -        34.24    
11 ยทุธศำสตร์กำรปฏรูิปปำล์มน้ ำมนัและน้ ำมนัปำล์มทัง้ระบบ ปี 2560 - 2579 305,049,807.00    15,656,459.00      5.13      23.41    

3,446,958,980     443,380,272        12.86   25.33   
12 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 34,662,600          3,069,177             8.85      24.02    

12.1 ศูนยบ์ริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จงัหวัดแมฮ่่องสอน 4,058,800             696,309                17.16    25.31    
12.2 ศูนยบ์ริกำรและพัฒนำทีสู่งปำงตองตำมพระรำชด ำริ จงัหวัดแมฮ่่องสอน 2,717,950             353,207                13.00    17.96    
12.3 ศูนยอ์ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง 2,070,100             282,323                13.64    23.33    
       จงัหวัดเชียงใหม่
12.4 โครงกำรพัฒนำพืน้ทีร่ำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จงัหวัดสระแกว้-ปรำจนีบุรี 9,416,750             354,535                3.76      18.62    
12.5 ศูนยพ์ัฒนำไมผ้ลตำมพระรำชด ำริ จงัหวัดจนัทบุรี 1,967,500             504,529                25.64    30.90    
12.6 ศูนยบ์ริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ จงัหวัดระยอง 11,259,500.00      390,799.00           3.47      29.23    
12.7 ศูนยพ์ัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จงัหวัดเลย 3,172,000             487,475                15.37    26.90    

13 โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎใีหม ่โดยยดึปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 61,060,000          48,758,095           79.85    48.31    
ปี 2561

14 โครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 47,421,880          10,945,609           23.08    18.15    
15 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง 163,255,700        28,902,244           17.70    20.89    
16 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 1,277,578,700      235,367,798         18.42    15.59    
17 โครงกำรตลำดเกษตรกร 54,735,600          31,696,192           57.91    28.72    
18 โครงกำรบริหำรจดักำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกจิพิเศษ 21,045,200          -                        -        10.00    
19 โครงกำรส่งเสริมกำรใหบ้ริกำรเคร่ืองจกัรกลทำงกำรเกษตรและอปุกรณ์ -                       -                        -        -        

กำรตลำดเพือ่ลดต้นทุนสมำชิก ระยะขยำยผล
20 โครงกำรจดัรูปทีดิ่นและจดัระบบน้ ำเพือ่เกษตรกรรม ปีงบประมำณ 2561 982,599,300        48,527,176           4.94      69.80    
21 โครงกำรแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน ปีงบประมำณ 2561 804,600,000        36,113,981           4.49      6.15      

รวมทัง้หมด 42,466,189,368   19,387,813,225   45.65   24.42   

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ทีม่ำ : จำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควำมกำ้วหน้ำโครงกำรของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาสนิค้าเกษตร

งานส าคัญอ่ืน ๆ
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2) แปลงปี 2560 (1,951 แปลง) แปลงปีที่ 2  
2.1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต/นวัตกรรม)  

 (1) จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง/แผนธุรกิจ จ ำนวน 742 แปลง ด ำเนินกำรครบ
ตำมเป้ำหมำย 

 (2) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 38,320 รำย 
พัฒนำศักยภำพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และกำรยกระดับม ำตรฐำนและพัฒนำมูลค่ำสินค้ำเกษตร 
742 แปลง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3) แปลงปี 2561 (แปลงใหม่) แปลงปีท่ี 1 
3.1) กำรเตรียมกำร 

 (1) จัดเวทีวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำแผนรำยแปลง 506 แปลง 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ  ได้แก่ จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต และกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 506 แปลง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแปลงที่ได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อแล้ว 

125 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของเป้ำหมำย 2,000 แปลง วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 668.49 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของเป้ำหมำย 23,000 ล้ำนบำท 

5) การบริหารจัดการ 
5.1) กำรประชุมเครือข่ำยคณะกรรมกำรแปลงใหญ่ระดับประเทศเขตจังหวัด ด ำเนินกำรแล้ว 

1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 
5.2) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรแล้ว 200 รำย คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของเป้ำหมำย 

ส่วนพัฒนำเกษตรกรให้เป็นผู้จัดกำรแปลง ปี 2559 เป้ำหมำยจ ำนวน 597 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จัดสรรงบประมำณ 654.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 58.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.89 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.2.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 
  กรมกำรข้ำว เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่ม        

ท ำกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรรวมกันผลิต และจ ำหน่ำย โดยมีตลำดรองรับที่แน่นอน 
สำมำรถลดต้นทุนและมีผลต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำนภำยใต้กำรบูรณำกำร     
ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน มีเป้ำหมำย 2,350 แปลง ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน 
  1) กำรด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยแปลง จัดสรรและโอนเงินงบประมำณ

ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ศูนย์วิจัยข้ำว สถำบันวิทยำศำสตร์ข้ำวแห่งชำติ กองเมล็ดพันธุ์ข้ำว และกองตรวจสอบ
รับรองมำตรฐำนข้ำวและผลิตภัณฑ์ จัดสรรและโอนงบประมำณเบิกจ่ำยแทนกันให้กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
และกรมพัฒนำที่ดิน ทั้งนี้ กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่ำงจัดประชุมชี้แจงโครงกำร          
ให้เจ้ำหน้ำผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทั้ง 4 ภำค ได้รับทรำบแผนปฏิบัติงำนโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ซ่ึงด ำเนนิกำรระหวำ่งวนัท่ี 10 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์ 2561  
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  2) จัดสรรงบประมำณ 778.28 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.74 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์   

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำน
กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำยให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำดแก่เกษตรกร รวมทั้งกำรให้บริกำรทำงกำรเกษตร
ด้ำนต่ำง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบ
เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ และเป็นกลไกในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำกำรเกษตรในพ้ืนที่ มีเป้ำหมำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอละ 
1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร  

(1) พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
เตรียมด ำเนินกำร 

(2) บริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
     (2.1) ประชุมคณะกรรมกำร ศพก. คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัด 

ระดับเขต และระดับประเทศ 10,833 รำย และจัดประชุมกับหน่วยงำนวิชำกำรภำยนอกเพ่ือคัดเลือก
ผลงำนวิจัยน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

     (2.2) ถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ 20 รำย และถอดบทเรียน ศพก. 9 เขต 
กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด และกำรประชุมคัดเลือก
ผลงำนวิจัยเพ่ือจัดท ำเมนูทำงเลือกและขยำยผลแก่เกษตรกร อยู่ระหว่ำงเตรียมด ำเนินกำร 

     (2.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ส่วนกลำง 55 รำย  
(3) สนับสนุนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้น

ฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) 882 ศูนย์ และกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรและข้อมูลข่ำวสำรแก่ ศพก. 
882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำงเตรียมด ำเนินกำร 

(4) พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ำ 26,460 รำย          
ครบตำมเป้ำหมำย 

(5) จัดสรรงบประมำณ 250.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 11.97 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.2) กรมการข้าว 
  (1) จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำวเพ่ือกำรศึกษำดูงำน/เรียนรู้กำรจัดกำรในแปลงเรียนรู้ 

25 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของเป้ำหมำย 450 ศูนย์ และพัฒนำศูนย์เครือข่ำยข้ำว ฐำนเรียนรู้/องค์ควำมรู้ 
(ศขช./ศูนย์เครือข่ำย ศพก.) 350 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของเป้ำหมำย 450 ศูนย์ 

  (2) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ บริกำรข้อมูลข่ำวสำร (จดหมำยข่ำว/วำรสำรด้ำนกำรเกษตร) 
882 ศูนย์ ด ำเนินกำรประชุม ศพก. ด้ำนข้ำว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยด้ำนข้ำว 450 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
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ด ำเนินกำรขอนัดหมำยเพ่ือจัดประชุม และประสำนควำมร่วมมือผู้น ำเกษตรกรด้ำนข้ำว (กำรน ำนักเรียน/
นักศึกษำ ดูงำนในแปลงเรียนรู้เรื่องข้ำว) 9,000 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรน ำนักเรียน นักศึกษำเข้ำศึกษำดูงำน          
ในพ้ืนที ่รอบที่ 1 จ ำนวน 4,320 รำย 

  (3) จัดสรรงบประมำณ 18.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.12 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.3) กรมประมง 
(1) พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมงใน ศพก. 21 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 2.38               

ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ ส่วนกำรพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง 882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(2) จัดกิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร (Field day) 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.11 
ของเป้ำหมำย 882 ครั้ง และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 1,085 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของเป้ำหมำย 
176,400 รำย  

(3) พัฒนำแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ำยรำยใหม่ (1 เครือข่ำย ต่อ ศพก.) 2 ศูนย์  
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ และพัฒนำแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ำยรำยเดิม           
(3 เครือข่ำยต่อศพก.) 3 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของเป้ำหมำย 2,646 ศูนย์ 

(4) สนับสนุนงำนตำมนโยบำย SC 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของเป้ำหมำย 882 ครั้ง 
(5) บริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนเครือข่ำยด้ำนประมงให้เป็นเครือข่ำย ศพก. 10 ศูนย์ 

คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย ์
(6) จัดสรรงบประมำณ 17.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.59 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 1.4) กรมปศุสัตว์  

(1) พัฒนำควำมพร้อมของ ศพก. 344 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของเป้ำหมำย 
882 ศูนย ์

(2) ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้ำของ ศพก. 281 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.86         
ของเป้ำหมำย 882 รำย (ศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) 235 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 26.64                 
ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์) และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2,608 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.57 ของเป้ำหมำย 
8,820 รำย 

(3) สร้ำงศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) 235 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 26.64         
ของเป้ำหมำย 882 ศูนย ์และสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยกำรผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ด้ำนปศุสัตว์) 
81 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 

(4) จัดสรรงบประมำณ 19.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.15 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.86 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 1.5) กรมวิชาการเกษตร 
  (1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ 60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของเป้ำหมำย 1,093 ไร่ 
  (2) อบรมให้ควำมรู้เกษตรกร 621 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของเป้ำหมำย 12,605 รำย 
  (3) จัดสรรงบประมำณ 24.64 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24.37 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 1.6) กรมหม่อนไหม  
  (1) ท ำประชำพิจำรณ์/ชี้แจงโครงกำร/ประชุมกลุ่มเกษตรกร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
  (2) จดัท ำ/ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนหม่อนไหม 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของเป้ำหมำย 

11 จุด และจุดบริกำรควำมรู้ด้ำนหม่อนไหมและวิชำกำรด้ำนกำรเกษตร/บริกำรข้อมูลข่ำวสำร/บริกำร
แก้ไขปัญหำและรับเรื่องร้องเรียน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 6 จุด 

  (3) ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกำรเลี้ยงไหมเบื้องต้น 124 รำย คิดเป็นร้อยละ 42.03 
ของเป้ำหมำย 295 รำย และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 81 รำย คิดเป็นร้อยละ 57.86        
ของเป้ำหมำย 140 รำย 

  (4) ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนและจัดงำนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (Field Day) 3 ครั้ง 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ซึ่งจะเริ่มจัดงำนช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - มิถุนำยน 2561 

  (5) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ศพก. และ ศพก. เครือข่ำย 110 ศูนย์ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยองค์ควำมรู้ 

  (6) ประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.54                 
ของเป้ำหมำย 130 ครั้ง  

  (7) จัดสรรงบประมำณ 5.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.13 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.7) กรมชลประทาน 
(1) ถ่ำยทอดควำมรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 882 อ ำเภอ 76 

จังหวัด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 8.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 66.00 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 1.8) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

(1) ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมเรื่องกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 88,200 แผ่นพับ  
ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยำกร
ร่วมบรรยำย) 207 รำย คิดเป็นร้อยละ 41.40 ของเป้ำหมำย 500 รำย  

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 1.9) กรมพัฒนาที่ดิน 

(1) พัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินประจ ำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร 17 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย ์

(2) จัดสรรงบประมำณ 9.61 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

 1.10) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(1) ประสำนงำน กำรสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพศูนย์/แปลง/ฐำนเรียนรู้ 

22 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 15.71 ของเป้ำหมำย 140 ศูนย ์
(2) จัดสรรงบประมำณ 7.48 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46.82 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 1.11) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 691 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 78.34 

ของเป้ำหมำย 882 ศูนย ์
(2) ศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ ข้อมูลฐำนเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล

ต้นทุนอำชีพประจ ำฐำนเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ควำมรู้ของศูนย์) 773 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของเป้ำหมำย 
882 ศูนย ์

(3) พัฒนำฐำนเรียนรู้ด้ำนบัญชีประจ ำศูนย์ที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของศูนย์ 
790 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 89.57 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 

(4) อบรมครูบัญชีประจ ำฐำนเรียนรู้ 876 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.32 ของเป้ำหมำย 
882 รำย 

(5) วำงแผนก ำหนดตำรำงกำรให้บริกำรของศูนย์ และตำรำงกำรเข้ำปฏิบัติงำนประจ ำเดือน
ของครูบัญชี 705 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 79.93 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ โดยจัดให้มีครูบัญชีประจ ำศูนย์ 
เพ่ือให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำบัญชีแก่เกษตรกร ตำมตำรำงกำรให้ บริกำรของศูนย์ 705 ศูนย์            
คิดเป็นร้อยละ 79.93 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 

(6) จัดสรรงบประมำณ 31.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.82 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 21.99 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.12) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) สนับสนุนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรสหกรณ์ กำรรวมกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำร

กลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 882 ศูนย์ (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรและ          
วำงแผนกำรด ำเนินงำน) 

(2) กำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร 353 ศูนย์ และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร           
(สื่อเรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ)์ 882 ศูนย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) พัฒนำศักยภำพศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์ ให้มีควำมพร้อมเป็นศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนสหกรณ์ของ ศพก. ประกอบด้วย กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์
ยุคดิจิทัล” 288 สหกรณ์ ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ขณะที่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ" ระหว่ำงสหกรณ์และ ศพก. ในระดับจังหวัด 20 ครั้ง และกำรถอดบทเรียน           
ควำมเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้กำรสหกรณ์และ ศพก. 288 สหกรณ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

(4) จัดสรรงบประมำณ 9.27 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.09 ล้ำนบำท คิดเป็น   
ร้อยละ 11.73 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  1.13) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(1) บริกำรข้อมูลข่ำวสำร (จดหมำยข่ำว/วำรสำรด้ำนกำรเกษตร) 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.90 

ของเป้ำหมำย 58 ครั้ง  
(2) จัดสรรงบประมำณ 10.23 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 0.87 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
2) ผลการติดตาม  

ผลจำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรต้นแบบเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ         
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรศูนย์เครือข่ำย ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดนครนำยก มดีังนี้ 
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  2.1) กำรจัดอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำ ท ำให้เกษตรกร      
ขำดองคค์วำมรู้ใหม ่ๆ เพ่ือใช้ในกำรต่อยอดกำรท ำกำรเกษตร อีกทั้งกำรจัดอบรมในบำงครั้งมีช่วงเวลำไม่เหมำะสม 
ท ำให้มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวนน้อย 

  2.2) เกษตรกรทั่วไปไม่รู้จักศูนย์เครือข่ำย ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก. บำงแห่ง                    
ไม่ทรำบว่ำตัวเองเป็นศูนย์เครือข่ำย อีกทั้งไม่มีกำรเชื่อมโยง/บูรณำกำรระหว่ำง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก. 
ท ำให้ประสบปัญหำและขำดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 

  2.3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงชนิดไม่สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเกษตรในพ้ืนที่ และ
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรศูนย์เครือข่ำย ท ำให้ไม่เกิดประโยชน์เท่ำที่ควร 

  2.4) กำรขำดแคลนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้ครบวงจร 

2.5) ข้อเสนอแนะ 
 (1) ควรจัดท ำข้อมูลกำรเข้ำรับกำรอบรมของเกษตรกรเพ่ือป้องกันกำรอบรมซ้ ำ       

ในเรื่องเดิม และหน่วยงำนต่ำง ๆ ควรวำงแผนกำรจัดอบรมให้กับ ศพก. ในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม 
 (2) ควรประชำสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ศูนย์เครือข่ำยอ่ืนและ

เกษตรกรทั่วไปรู้จักและเข้ำใช้บริกำรศูนย์เครือข่ำย ศพก. จัดประชุมระหว่ำง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก. 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน  

 (3) กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้กับ ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก. ควรพิจำรณำ
ถึงกิจกรรมกำรเกษตรในพ้ืนที่ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของเกษตรกรต้นแบบ ศพก. และศูนย์เครือข่ำย ศพก.  

 (4) ควรส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร 

 

2.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นหน่วยงำนสนับสนุน มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหำกำรไร้ที่ดินท ำกินของเกษตรกร ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่ม 
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน โดยมีเป้ำหมำย 
พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ พ้ืนที่รำชพัสดุ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน ที่ผ่ำน
กำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตร  

 1.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย 32 แห่ง ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.75 
ของเป้ำหมำย 32 แห่ง  

 1.2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช และส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
2,671 รำย คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของเป้ำหมำย 8,000 รำย  

 1.3) จัดสรรงบประมำณ 7.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.40 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.39 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 2) กรมประมง  
 2.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร เป้ำหมำย 4 แห่ง โดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแล้ว 1,442 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 48.07 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย  
 2.2) ตั้งจุดสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 15 แห่ง  
 2.3) บริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของเป้ำหมำย 15 แห่ง  
 2.4) จัดสรรงบประมำณ 9.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.006 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.06 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 3) กรมปศุสัตว์  

 3.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร 10 แห่ง ด ำเนินกำรแล้ว 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพ เป้ำหมำย 6,000 รำย อยู่ในระหว่ำงกำรคัดกรองเกษตรกร 

 3.2) จัดสรรงบประมำณ 8.04 ล้ำนบำท  
 4) กรมวิชาการเกษตร  

 4.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 2 แห่ง 
 4.2) กิจกรรมแปลงต้นแบบถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 13 ไร่ สนับสนุนพืชพันธุ์ดี 

1,300 ตัน และอบรมเกษตรกร 50 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 4.3) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท  

 5) กรมหม่อนไหม  
 5.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 5 แห่ง  
 5.2) อบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูกหม่อนและกำรเลี้ยงไหม 445 รำย อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
 5.3) จัดสรรงบประมำณ 2.58 ล้ำนบำท  

 6) กรมชลประทาน  
 6.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 3 แห่ง 
 6.2) กำรสร้ำงฝำยบ้ำนพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ ำ สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ ำ 

3 แห่ง อยู่ในระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6.3) จัดสรรงบประมำณ 218.96 ล้ำนบำท  

 7) กรมพัฒนาที่ดิน  
 7.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 53 แห่ง 
 7.2) พัฒนำพ้ืนที่ดนิ ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์

พืชปุ๋ยสด 10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของเป้ำหมำย 10 ตัน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน 1,310 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของเป้ำหมำย 18,055 ไร่ ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของเป้ำหมำย 
6,020 ไร่ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 20 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของเป้ำหมำย 1,055 ตัน และ       
ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 800 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของเป้ำหมำย  

 7.3) วิเครำะห์ดินและแนะน ำ เป้ำหมำย 2,364 รำย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน 
เป้ำหมำย 377 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 7.4) จัดสรรงบประมำณ 13.95 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.41 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 8) ส านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
 8.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 27 แห่ง ด ำเนินกำรแล้ว 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.07  
 8.2) ตรวจสอบพ้ืนทีท่ี่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 20,619 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.21 ของเป้ำหมำย 

20,619 ไร่ เกษตรกร 1,300 รำย คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของเป้ำหมำย 2,013 รำย  
 8.3) พัฒนำที่ดิน โดยปรับพื้นที่ 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย 5 แปลง และ          

ปูผังแปลง 3 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 8.4) พัฒนำแหล่งน้ ำและปัจจัยพ้ืนฐำน โดยมีเป้ำหมำยก่อสร้ำงถนน 10 แห่ง ระบบสำธำรณูปโภค 

20 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ/จัดอบรมเกษตรกร 1,300 รำย และจัดหำแหล่งเงินทุน 3 แห่ง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 8.5) จัดสรรงบประมำณ 10.93 เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.96          
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 9.1) พ้ืนทีด่ ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 29 แห่ง ด ำเนินกำรแล้ว 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.28 

ของเป้ำหมำย  
 9.2) จัดอบรมกำรจัดท ำบัญชีแก่เกษตรกร 612 รำย คิดเป็นร้อยละ 47.33 ของเป้ำหมำย 

1,293 รำย 
 9.3) จัดสรรงบประมำณ ใช้งบปกติด ำเนินกำร 

 10) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 10.1) พ้ืนที่ด ำเนินกำร มีเป้ำหมำย 19 แห่ง  
 10.2) จัดประชุม โดยจัดประชุมชี้แจงคณะท ำงำน/ผู้ปฎิบัติภำยใต้ คทช. จังหวัดครบ       

19 แห่ง  
 10.3) กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรประชุมชี้แจงส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับเกษตรกร 

1,710 รำย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ส่งเสริมให้มีกำรจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
81 และ 19 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 10.4) จัดสรรงบประมำณ 1.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.35        
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.2.5 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม 
 1) การเลี้ยงกระบือ 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตกระบือ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 5,000 รำย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 -   
30 กันยำยน 2565) 

  ผลการด าเนินงาน 
1.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต ด ำเนินกำรโครงกำรแล้วใน 25 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 45.45 

ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 7,670 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.68 ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่ 
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จัดตั้งกลุ่มแล้ว 182 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 36.40 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,534 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 30.68 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย  

1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 500 กลุ่ม วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท (ค่ำแม่พันธุ์
กระบือรำยละไม่เกิน 50,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือรำยละ 50,000 บำท) มีเกษตรกรที่
ได้รับสินเชื่อแล้ว 18 กลุ่ม จ ำนวน 168.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.60 และ 11.25 ตำมล ำดับ 

1.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 91 กลุ่ม จ ำนวน 915 รำย 
คิดเปน็ร้อยละ 18.20 และ 18.30 ตำมล ำดับ ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม จ ำนวน 5,000 รำย 

1.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 1,670 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.68 
ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 334 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของเป้ำหมำย 
5,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 32 รำย ในพ้ืนที่ 160 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64 
พ้ืนที่ 25,000 ไร่ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวกระบือ (ไมโครชิพ) ผสมเทียม
กระบือ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ และติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

1.5) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 169.71 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 9.20 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 2) การเลี้ยงโคเนื้อ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตโคเนื้อ   
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 24,000 รำย 
(2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 120,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2565) 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 38 จังหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 69.09 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 59,030 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.19     
ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,400 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม 
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 11,806 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.19 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย  

2.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 2,400 กลุ่ม วงเงิน 9,000 ล้ำนบำท 
(ค่ำแม่พันธุ์โคเนื้อรำยละไม่เกิน 65,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรำยละ 50,000 บำท)      
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 136 กลุ่ม จ ำนวน 1,007.96 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.67 และ 11.20 
ของเป้ำหมำย ตำมล ำดับ 

2.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 735 กลุ่ม รวม 7,350 รำย 
24,000 รำย ตำมล ำดับ 

2.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร จัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ 11,080 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 9.23 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 2,216 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.23 
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 718 รำย พ้ืนที่ 3,590 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวโคเนื้อ 
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(ไมโครชิพ) กำรผสมเทียมโคเนื้อ กำรจัดเตรียมและขนย้ำยท่อนหญ้ำพันธุ์ และติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.5) จดัสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,015.96 ล้ำนบำท คิดเป็น
รอ้ยละ 9.31 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 3) การเลี้ยงแพะ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3,N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน  
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 2,500 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 500 รำย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะ
รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 30 กันยำยน 2564) 

ผลการด าเนินงาน 
3.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวที่ไม่เหมำะสมเพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ มีจังหวัด                 

ที่ด ำเนินกำรแล้ว 8 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.55 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน        
740 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.60 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 

3.2) สนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 50 กลุ่ม 500 รำย วงเงิน 166 ล้ำนบำท           
ส ำหรับเป็นค่ำพันธุ์แพะรำยละไม่เกิน 132,000 บำท ค่ำจั ดสร้ำงโรงเรือน แปลงพืชอำหำรสัตว์ ระบบน้ ำ 
เครื่องสับพืชอำหำรสัตว์ ถังพลำสติกส ำหรับหมักพืชอำหำรสัตว์รำยละ 100,000 บำท มีเกษตรกรที่ได้รับ
สินเชื่อแล้ว 2 กลุ่ม วงเงิน 9.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ 7.96 ตำมล ำดับ  

3.3) ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 11 กลุ่ม รวม 110 รำย 
หรือร้อยละ 22.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย  

3.4) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร โดยจัดหำแพะพ่อแม่พันธุ์ 1,580 ตัว คิดเป็น        
ร้อยละ 9.88 ของเป้ำหมำย 16,000 ตัว (แบ่งเป็นแม่พันธุ์ 1,500 ตัว และพ่อพันธุ์ 80 ตัว) จัดสร้ำง
โรงเรือนเลี้ยงแพะ 50 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ        
14 รำย พ้ืนที่ 800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น             
กำรดูแลสุขภำพแพะ ผสมเทียมแพะ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ และติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง)          
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.5) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 9.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.46 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

   
 4) การท านาหญ้า 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3,N) และส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เป็นกำรค้ำให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร      
ในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์
ทดแทน จ ำนวน 500 รำย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2562) 
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ผลการด าเนินงาน 
4.1) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสมเพ่ือท ำนำหญ้ำ ด ำเนินกำรแล้ว 2 จังหวัด          

ในพ้ืนที่ 155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 4 กลุ่ม รวม 31 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย 

4.2) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้เกษตรกรแล้ว 2 กลุ่ม จ ำนวน 22 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.40          
ของเป้ำหมำย 500 รำย 

4.3) กำรส่งเสริมกำรท ำนำหญ้ำแก่เกษตรกร จัดท ำระบบน้ ำ 31 รำย พ้ืนที่ 155 ไร่          
คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ 6.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย พ้ืนที่ 2,500 ไร่ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
จัดเตรียมดินและปลูกหญ้ำ จัดเตรียมเครื่องหั่นสับพืชอำหำรสัตว์ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ และ
ติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 4.3) จัดสรรงบประมำณ 85.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.77 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  
2.2.6 นโยบายยางธรรมชาติ 

 1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   
  กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

โดยชะลอกำรจ ำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมรับซื้อ และ        
รอจ ำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำโครงกำร 1 ปี 3 เดือน (1 มกรำคม 
2555 - 31 มีนำคม 2556) และขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิมเป็นวันที่ 
31 พฤษภำคม 2560 - 31 พฤษภำคม 2561 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยำยระยะเวลำให้ใช้
งบประมำณของโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง) 

  ผลการด าเนินงาน 
  1.1) รับซื้อยำง ใช้ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี 3 เดือน ได้ปริมำณยำง 212,946.50 ตัน 

ครบตำมเป้ำหมำย และปริมำณยำงพำรำที่สำมำรถระบำยได้ 175,801.30 ตัน ปริมำณยำงคงเหลือ 
54,870.294 ตัน (ข้อมูล กยท. รับข้อมูลต่อจำก อ.ส.ย.) 

  1.2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 58 อนุมัติให้บริหำรจัดกำรสต็อกยำงของโครงกำร
พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง ควบคู่ไปกับบริหำรจัดกำรสต็อกยำงของ
โครงกำรมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

    
 2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา   

  กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้กับสถำบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมรับซื้อและจ ำหน่ำยยำงพำรำ โดยมีเป้ำหมำย 900,000 ตัน/ปี 
ระยะเวลำโครงกำร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 - 31 มีนำคม 2563 ระยะเวลำจ่ำยเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 
1 เมษำยน 2560 - 31 ธันวำคม  2562 และก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 36 เดือน 
ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2563 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ขอยื่นกู้เงืนจำก ธ.ก.ส. แล้ว 382 แห่ง 

ของเป้ำหมำย 510 แห่ง ได้รับกำรอนุมัติ 368 แห่ง วงเงิน 7,056.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 116.69 
ของวงเงินเป้ำหมำย 6,046.77 ล้ำนบำท (เป็นวงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส. จ่ำยเพ่ิมเติมให้สถำบันเกษตรกรจำกวงเงิน       
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ที่ได้รับอนุมัติเดิม) โดยส่งเงินกู้คืนแล้ว 270 แห่ง วงเงิน 5,984.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 84.82           
ของวงเงินกู้ที่จ่ำย 7,056.18 ล้ำนบำท 

2.2) รวบรวม/รับซื้อยำงพำรำของสถำบันเกษตรกรได้ รวมทั้งสิ้น 1,293,703.58 ตัน 
มูลค่ำ 55,888.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 143.74 เกินเป้ำหมำย 900,000 ตัน 

2.3) จัดสรรงบประมำณ 10,000.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7,056.18 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 70.56 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  
 3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 

  กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
ของเจ้ำของหรือผู้เช่ำสวนยำง และช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้กรีดยำง 809,119 ครัวเรือน ระยะเวลำโครงกำร 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 - 31 ธันวำคม 2558 และขยำยระยะเวลำเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ 
13 มิถุนำยน 2560 - 11 กันยำยน 2560  

  ผลการด าเนินงาน 
3.1) ผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำร่วมโครงกำร 

 (1) เกษตรกรแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร 722,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.34   
ของเป้ำหมำย 809,143 ครัวเรือน ที่เหลือเกษตรกรไมม่ำแจ้งเข้ำร่วมโครงกำร และแจ้งไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

 (2) เจ้ำของสวนยำง 715,336 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของเป้ำหมำย 
722,887 ครัวเรือน 

 (3) ผู้กรีดยำง 678,642 รำย คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของเป้ำหมำย 722,887 รำย 
3.2) จัดสรรงบประมำณ 13,132.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10,530.54 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
  

 4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  
กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

โดยชะลอกำรจ ำหน่ำยยำงออกสู่ตลำดและเป็นเงินทุนให้กับสถำบันเกษตรกร เพ่ือรวบรวมรับซื้อ และ     
รอจ ำหน่ำยยำงพำรำเมื่อเห็นว่ำรำคำยำงเหมำะสม โดยมีระยะเวลำของโครงกำร รับซื้อยำง ใช้ระยะเวลำ 18 เดือน 
(เดือนพฤศจิกำยน 2557 - เมษำยน 2559) และขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจำกเดิม
เป็นวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 - 31 พฤษภำคม 2561 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยำยระยะเวลำให้ใช้
งบประมำณของโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง) 

ผลการด าเนินงาน 
4.1) ด ำเนินกำรรับซื้อยำง ใช้ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 18 เดือน ได้ปริมำณยำง 

148,799.50 ตัน ครบตำมเป้ำหมำย และปริมำณยำงพำรำที่สำมำรถระบำยได้ 142,728.60 ตัน  
(เป็นข้อมูลที่ กยท. รับต่อมำจำก อ.ส.ย.) 

4.2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 58 อนุมัติให้บริหำรจัดกำรสต็อกยำงของโครงกำร
พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพ่ือรักษำเสถียรภำพรำคำยำง ควบคู่ไปกับบริหำรจัดกำรสต็อกยำงของ
โครงกำรมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 
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2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 
2.3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62  

   กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรผลิต กำรตลำดและกำรบริหำรกำรจัดกำรผลไม้อย่ำงเป็นระบบ มีเอกภำพ 
แก้ไขปัญหำผลไม้ได้อย่ำงยั่งยืน เกษตรกรชำวสวนผลไม้มีควำมมั่นคงในอำชีพ รำยได้ และมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น 
เพ่ิมมูลค่ำของผลไม้ไทยและขยำยกำรส่งออกให้มำกข้ึน เป้ำหมำยเป็นผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่ำ  
7 ชนิด มีก ำไรสุทธิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจำก 10,000 บำทต่อไร่ ในปี 2558 เป็น 13,000 บำทต่อไร่ ในปี 2562  
เพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี 
และพัฒนำผลไม้คุณภำพท่ีได้มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต 

 1.1) กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต 
  (1) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลคุณภำพดี พัฒนำเครือข่ำย
ผู้ผลิตไม้ผล และพัฒนำงำนบริหำรจัดกำรผลไม้ ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรจัดเวทีวิเครำะห์ประเด็นปัญหำผ่ำนกระบวนกำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 7,200 รำย    
(ร้อยละ 60) รวมทั้งจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตไม้ผลครบ
ตำมเป้ำหมำย 120 รำย ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ผลิต ฯลฯ         
มีแผนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 2 เป็นต้นไป 

(2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร   
 (2.1) ส่งเสริมกำรผลิตตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และกำรจัดระบบกำรผลิต 

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) ส่วนกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมคุณภำพผลผลิต 
และกำรศึกษำดูงำนสวนไม้ผลที่ประสบควำมส ำเร็จมีเป้ำหมำย 19 จังหวัด และ 325 รำย ตำมล ำดับ 

 (2.2) ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำร โดยส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ จ ำนวน 1 เรื่อง ขณะนี้มีกำรจัดประชุมและยกร่ำงมำตรฐำนเสนอกรรมกำรฯ 
แล้ว 1 ครั้ง 

(3) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรพัฒนำคุณภำพ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด มีกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 
2.1) กลยุทธ์วิจัยด้ำนกำรผลิต ด ำเนินกำรโดยกรมวิชำกำรเกษตร  

 (1) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมังคุดคุณภำพรวม 5 เรื่อง 
ได้แก่ กำรศึกษำระยะปลูกที่เหมำะสมของมังคุดเสียบยอดจำกกิ่งข้ำง กำรจัดกำรทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตของต้นมังคุดที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในภำคใต้ กำรควบคุมทรงพุ่งเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพมังคุด กำรชักน ำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดู กำล 
(กำรจัดกำร เขตกรรม ธำตุอำหำรและสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต และกำรจัดกำรน้ ำและสำรควบคุม       
กำรเจริญเติบโต) ซึ่งมีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 19.00 
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 (2) กำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จ ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ กำรศึกษำจ ำแนกพันธุ์ทุเรียน            
ที่มลีักษณะเด่นตำมระบบ IPGRI กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ทุเรียน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำยภำพและเคมี
ของทุเรียนพันธุ์แนะน ำ (จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3) ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส มีผลส ำเร็จ
ของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 25.00 

 (3) กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ จ ำนวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ กำรจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่ำง ๆ กำรศึกษำอิทธิพลของวัสดุห่อผลกำรเจริญเติบโตและคุณภำพ
ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด กำรจัดกำรปุ๋ยและน้ ำเพ่ือเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตทุเรียนคุณภำพกำรกระตุ้น 
ให้ทุเรียนสร้ำงภูมิคุ้มกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำที่เกิดจำกเชื้อรำ Phytophthoro palmivora (Butler) Butler    
มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 21.25 

 (4) กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์เงำะ ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรคัดเลือกเงำะลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1) 
และกำรคัดเลือกเงำะลูกผสมกลับ (BC1) และลูกผสมสำมทำง มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม       
ร้อยละ 25.00 

 (5) กำรวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ 2 ได้แก่ กำรทดสอบและคัดเลือก 
พันธุ์มะม่วงลูกผสมสำยพันธุ์ใหม่เพื่อกำรส่งออก มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวมร้อยละ 25.00 

 (6) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ลิ้นจี่ ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตลิ้นจี่     
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่ กำรทดสอบควั่นกิ่ง
และสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 25.00   

 (7) กำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ล ำไย ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย   
ในภำคเหนือตอนบน ได้แก่ กำรทดสอบสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมกำรติดผล และขนำดของล ำไย    
มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 25.00   

 (8) กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีลดกำรตกค้ำงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล ำไยส่งออก    
มีผลส ำเร็จของกระบวนงำนในภำพรวม ร้อยละ 25.00  

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด  
3.1) กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 3 

 (1) พัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลไม้ผลและแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด โดยองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร
ได้ประสำนงำนกับ SCG เพ่ือจัดท ำบรรจุภัณฑ์ยืดอำยุผลไม้สด  

 (2) พัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกำรผลิตกำรตรวจสินค้ำ    
ที่ได้มำตรฐำน 1 แห่ง ในพ้ืนที่แปลงใหญ่สินค้ำสับปะรด ต ำบลหนองพันจันทร์ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนเพ่ือลงส ำรวจข้อมูลในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ 

  3.2) กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และกำรประชำสัมพันธ์  
 (1) รณรงค์ส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร

ด ำเนินกำรในประเทศแล้ว 1 ครั้ง (ร้อยละ 33.33) ส่วนในต่ำงประเทศมีเป้ำหมำย 2 ครั้ง จะด ำเนินกำร      
ในไตรมำสที่ 4 

 (2) จัดนิทรรศกำรเพ่ือส่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรรับรองของไทยในต่ำงประเทศ 
ก ำหนดเป้ำหมำยใน 4 ประเทศ 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4.1) กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรเทศ  

 (1) ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดและกำรผลิตไม้ผล ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ำรวจข้อมูลของสมำชิกสหกรณ์ 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) 

 (2) ฐำนข้อมูลแหล่งผลิตและกำรตลำดผลไม้ไทย ด ำเนินกำรโดยองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 
พัฒนำระบบข้อมูลผลผลิต รำคำ และปริมำณรับซื้อรำยวัน ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยำ เชียงใหม่ 
เชียงรำย ล ำพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ และนรำธิวำส) มีแผนด ำเนินกำรในช่วง ไตรมำสที่ 2 - 4   

 

2.3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569  
  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
แห่งชำติ มีวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก และรักษำควำมเป็นผู้น ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 
ของโลก รวมทัง้รักษำเสถียรภำพรำคำ คุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร 
และโรงงำนแปรรูปสับปะรด เป้ำหมำยในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน 2.20 ล้ำนตัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรด ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์
ในประเทศ มูลค่ำกำรส่งออกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น ในพื้นที่ที่เหมำะสมส ำหรับ
กำรปลูกสับปะรด ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 ผลการด าเนินงาน  
 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ ใน 6 แนวทำงจำก 12 แนวทำง ดังนี้ 
 1) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดโรงงำน และสับปะรดบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมำะสม         

ตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กำรจัดท ำข้อมูล
เขตพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกสับปะรดรัศมีรอบโรงงำน 50 และ 100 กิโลเมตร โดยกรมพัฒนำที่ดิน              
มีแผนด ำเนินกำรในช่วงไตรมำส 2 ส่วนกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำในไร่นำเพ่ือกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ 
สำมำรถกระจำยผลผลิตให้ออกสู่ตลำดในปริมำณและช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด                      
กรมชลประทำน อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร 

 2) แนวทำงกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP) แก่เกษตรกร            
ในลักษณะระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งกำรเขตกรรมให้แก่เกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
และเพ่ิมคุณภำพผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 2.1) ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในด้ำนกำรผลิต           
โดยกรมพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสด มีเป้ำหมำย 13 จังหวัด พ้ืนที่ 3,678 ไร่ ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด เป้ำหมำย 29 ตัน ด ำเนินกำรได้ 2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ส่วนกำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 
เป้ำหมำย 17,600 ตัน อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิต  

 2.2) กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตสับปะรดและติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรดในพื้นที่       
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตสับปะรด GAP จ ำนวน 120 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของเป้ำหมำย 2,300 รำย และประเมินสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบ ฯลฯ             
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของแต่ละจังหวัด  
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 3) แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรที่ปลูกสับปะรด โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
เชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่งเสริมให้กลุ่มน ำเงินทุนหมุนเวียนไปด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับสับปะรด 
ได้ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด ำเนินกำรได้แล้ว 10 แห่ง  6 จังหวัด คิดเป็น  
ร้อยละ 50.00 และ 120.00 ของเป้ำหมำย ตำมล ำดับ  

 4) แนวทำงกำรวิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพัฒนำพันธุ์สับปะรดที่ทนทำนต่อโรคแมลง และ
ให้ผลผลิตที่มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรดและตลำดบริโภคสด          
โดยกรมวิชำกำรเกษตรด ำเนินกำร 3 โครงกำร ดังนี้ 

 4.1) โครงกำรวิจัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตสับปะรด ได้แก ่       
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ เป้ำหมำย 10 สำยพันธุ์ ด ำเนินกำรทดสอบ 3 สำยพันธุ์ ข้อมูล
อัตรำกำรใช้น้ ำที่เหมำะสมในกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรดรวมทั้งกำรปรับใช้กับศัตรูสับปะรด
ชนิดอ่ืน พบว่ำกำรพ่นสำรด้วยเครื่องยนต์สะพำยหลังแบบแรงดันน้ ำอัตรำพ่น 80 ลิตร/ไร่ มีแนวโน้ม          
ในกำรป้องกันก ำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุด (กำรทดลองสิ้นสุด ปี 2560) ส่วนด้ำนองค์ควำมรู้กำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงกำรค้ำ อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง และข้อมูลกำรจัดกำรปุ๋ยที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำงเก็บตัวอย่ำง       
ใบสับปะรด บันทึกข้อมูล ส่งวิเครำะห์ 

 4.2) โครงกำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรจัดกำรคุณภำพในโซ่อุปทำน
สับปะรดผลสดเพ่ือกำรส่งออก ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต และท ำกำรดูแลต้นสับปะรด ให้พร้อม
ที่จะท ำกำรบังคับดอกในไตรมำส 2  

 4.3) โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 เพ่ือขยำยผลสู่เกษตรกร 
ได้แก ่ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ด ำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลแล้ว 4 ศูนย์วิจัย 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 5 ศูนย์วิจัย อีก 1 ศูนย์ คำดว่ำจะเก็บข้อมูลได้ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 
ส ำหรับกำรผลิตต้นแม่พันธุ์สับปะรด เป้ำหมำย 50,000 ต้น อยู่ระหว่ำงกำรเพ่ิมปริมำณต้นพันธุ์ 

 5) แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนแปรรูป
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในกำรขยำยตลำดส่งออก โดยส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ มีแผนพัฒนำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 

 6) จัดสรรงบประมำณ 320.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.02  
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

   
2.3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความม่ันคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์สร้ำงแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพื่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำรในประเทศอย่ำงยั่งยืน เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถ่ัวเหลืองให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำด และพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  
เป้ำหมำย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 
294 กิโลกรัม ในปี 2564 ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 
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 ผลการด าเนินงาน  
 1) วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต  โดยกรมวิชำกำรเกษตร 

วิจัยและพัฒนำพันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง ทดสอบและ
พัฒนำเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตถั่วเหลืองเฉพำะพ้ืนที่  ทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 25.00 ของแผนปี 2561 

   2) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมวิชำกำรเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 2.1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี เป้ำหมำย 2,255.1 ตัน ในพ้ืนที่รวม 10,096 ไร่ 
ด ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยแล้ว 154.1 ตัน คิดเป็นพ้ืนที่ 816 ไร่  

 2.2) สร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครบตำมเป้ำหมำย 54 เครือข่ำย           
ซ่ึงด ำเนนิกำรต่อเน่ืองมำต้ังแต่ปี 2560 ได้แก่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน 
จ ำนวน 50 กลุ่ม) ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรวังชิ้น จ ำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนผือ จ ำกัด 
จังหวัดอุดรธำนี กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่ำน เทศบำลต ำบลนำเพียง จังหวัดขอนแก่น 
บริษัท รุ่งเรืองผล จ ำกัด จังหวัดสระแก้ว (MOU) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลือง อ ำเภอภูเพียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดน่ำน และกลุ่มเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 4 กลุ่ม และ
ตรวจสอบควบคุมคุณภำพเมล็ดพันธุ์จ ำนวน 748 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.92 ของเป้ำหมำย 2,500 ครี้ง 

 3) จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม โดยกรมชลประทำน จัดระบบชลประทำนทั้งระบบส่งน้ ำ 
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำ และซ่อมแซมทำงระบำยน้ ำ เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลือง
ในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง หนองคำย นนทบุรี รวมพ้ืนที่ 9,340 ไร่ ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 41 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.44 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 

 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตพืชตระกูลถั่วเพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำร 1 ครั้ง รวมจ ำนวน 51 รำย 
ตำมเป้ำหมำย ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรพัฒนำเกษตรกรโดยจัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ และจัดท ำแปลง
เรียนรู้/แปลงส่งเสริม รวมทั้งกำรรณรงค์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 5) จัดสรรงบประมาณ 129.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.75 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.44 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64   
         กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีวัตถุประสงค์         
เพ่ือผลิตมะพร้ำวให้มีปริมำณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภำพตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค พัฒนำเกษตรกร
ให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิตกำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะพร้ำว พัฒนำกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูปมะพร้ำวหลำกหลำยรูปแบบสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป้ำหมำย ระยะท่ี 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รักษำระดับผลผลิตต่อไรไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 
กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตไม่ต่ ำกว่ำ 1.1 ล้ำนต้น ระยะเวลำยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 

 1.1) กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตร และกรมพัฒนำที่ดิน 

  (1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว ครบตำมเป้ำหมำย 29,000 รำย  
  (2) ส่วนกำรจัดท ำเขตเหมำะสมส ำหรับกำรผลิตมะพร้ำว กำรจัดหำ/พัฒนำแหล่งน้ ำ

ในไร่นำเพื่อกำรผลิตมะพร้ำว และกำรพัฒนำที่ดิน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 1.2) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริม

กำรเกษตร เพ่ือส่งเสริมกำรเพ่ิมกำรประสิทธิภำพกำรผลิตมะพร้ำว มีแผน 330 ไร่  
 1.3) กลยุทธ์พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็น Smart Farmer โดยกรมส่งเสริม

กำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูกครบ 
20 กลุ่ม ส่วนจัดตั้งสถำบันเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Farmer และพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกร 
ผู้ปลูกมะพร้ำว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.4) กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว โดยกรมวิชำกำรเกษตร
ด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวเพ่ืออุตสำหกรรมกะทิ วิจัยและพัฒนำระบบ     
กำรผลิตมะพร้ำวเกำะพะงันสู่มำตรฐำนอินทรีย์ และกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์มะพร้ำวที่เหมำะสม           
มีผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนกำรสร้ำงแปลงพันธุ์มะพร้ำวเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์ อยู่ระหว่ำง        
กำรเตรียมกำรผสมพันธุ์มะพร้ำว และกำรคัดเลือกแม่พันธุ์ 

 2) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 
 2.1) กลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูมะพร้าว โดยกรมส่งเสริม

กำรเกษตรเพ่ิมศักยภำพด้ำนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ กำรขยำยศัตรูธรรมชำติครบ 5 หน่วยงำน ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดโรคและศัตรูมะพร้ำว 12,000 รำย หรือร้อยละ 155.84 ของเป้ำหมำย 
7,700 รำย ส่วนกำรศึกษำทดสอบกำรใช้เทคโนโลยีกำรควบคุมศัตรูมะพร้ำว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.2) กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าว  โดย 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำรูปแบบกำรส ำรวจ กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรประมวลผลสถำนกำรณ์       
เพ่ือกำรพยำกรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 200 แปลง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 
400 แปลง 

 2.3) กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ขยำยศัตรูธรรมชำติ และควบคุมศัตรูมะพร้ำว 1,440 รำย         
คิดเป็นร้อยละ 26.18 ของเป้ำหมำย 5,500 รำย 

 3) ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
 กลยุทธ์กำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้ำวให้หลำกหลำย โดยกรมวิชำกำรเกษตร 

ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์มะพร้ำว เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 1 โครงกำร 
กระบวนงำนอยู่ระหว่ำงปรับปรุงสูตรต้นต ำรับโลชั่นและแนะน ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ไปทดสอบควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้มีควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละ 35.00 
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 4) ด้านพัฒนาการตลาด 
 4.1) กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

มีแผนรณรงค์กำรบริโภคมะพร้ำวและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ และจัดงำนเชื่อมโยง
ตลำดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่ำงประเทศ รวม 3 ครั้ง 

 4.2) กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว โดย
กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีแผนแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่ำงประเทศ 1 ครั้ง 

  
2.3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมกับ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์         
พัฒนำปำล์มน้ ำมัน น้ ำมันปำล์ม ไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพ่ือกำรแข่งขันในกำรด ำเนินธุรกิจในอำเซียน 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิต เพ่ิมเปอร์เซ็นน้ ำมันปำล์ม ปี 2560 - 2569 เป็น 22% ปี 2570 - 2579 
เป็น 23% เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ปี 2564 เป็น 2.75 ตัน/ไร่ ปี 2569 เป็น 3.00 ตัน/ไร่ ปี 2574      
เป็น 3.25 ตัน/ไร่ ปี 2579 เป็น 3.50 ตัน/ไร่ และเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกร โดยกำรส่งเสริมปลูก/เลี้ยง
สัตว์แซม ร่วมในสวนปำล์ม ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ ระหว่ำง ปี 2560 - 2579 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ ามัน โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย

ของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสำหกิจชุมชน ผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน้ ำมัน ที่จะร่วมกัน
พัฒนำเปอร์เซ็นต์น้ ำมัน โดยจัดประชุม/อบรม ส่งเสริม และให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดปำล์มคุณภำพที่ถูกต้อง           
ผ่ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มน้ ำมันทั้งระบบ สู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง 
และนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 300 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 600 รำย 

 2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
 2.1) วำงแผนกำรผลิตในพ้ืนที่ที่เหมำะสมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน

ตำมหลักกำรแผนที่เกษตรเพ่ือบริหำรจัดกำรเชิงรุก โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งเสริมกำรปลูกทดแทน
ปำล์มน้ ำมันด้วยปำล์มพันธุ์ดี ในพ้ืนที่เหมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่ ได้จัดชี้แจงและคัดเลือก
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรใน 8 จังหวัด สนับสนุนปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูกทดแทนแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 45.80 ของเป้ำหมำย 50,000 ต้น ส่วนกำรสนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตเพ่ือส่งเสริมกำรปลูกพืชแซม 
ทีเ่หมำะสมในพ้ืนที่ระหว่ำงรอปำล์มให้ผล และกำรอบรมเกษตรกรในกำรปลูกทดแทน อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร       

 2.2) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน้ ำมัน 
โดยกรมพัฒนำที่ดิน  

(1) มีแผนใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส 
ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี ด ำเนินกำรแล้ว 12 แปลง คิดเป็นร้อยละ 8.45 
ของเป้ำหมำย 142 แปลง โดยผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้ำหมำย 308 ตัน 
และผลิตปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ 11,880 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 11.28 ของเป้ำหมำย 105,300 ลิตร       
ส่วนกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมผลผลิตปำล์มน้ ำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ ทั้งพ้ืนที่
เหมำะสมและไม่เหมำะสม โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
จ ำนวน 1,800 รำย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 2,400 รำย ส่วนกำรด ำเนินกำรส ำนักงำน       
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กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
ชุมพร และตรัง เป้ำหมำย 4 แปลง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.3) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต โดยกรมวิชำกำรเกษตร 
(1) พันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ดี ได้ด ำเนินโครงกำรวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

น้ ำมัน มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 25 ของเป้ำหมำย ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมัน         
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ ำมัน วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ได้จำกกำรผสมข้ำมระหว่ำง E. guineensis x E. oleifera 
เพ่ือพันธุ์สูงช้ำ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่มีศักยภำพเพ่ือปลูกในพ้ืนที่เหมำะสมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน้ ำมัน กำรทดสอบและประเมินศักยภำพพันธุ์ปำล์มน้ ำมัน
ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ  

(2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนปำล์มที่เหมำะสมกับพ้ืนที่  
 (2.1) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันเพ่ือสนับสนุนโครงกำรปลูก

ปำล์มน้ ำมันเพ่ือทดแทนพลังงำน โดยได้ด ำเนินกำรผลิตเมล็ดงอกแล้ว 200,000 เมล็ด หรือร้อยละ 26.67 
ของเป้ำหมำย 700,000 เมล็ด ผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน อำยุ 3 - 5 เดือนแล้ว 50,000 ต้น และอำยุ  
8 - 12 เดือน 25,000 ต้น หรือร้อยละ 25 ของเป้ำหมำย ตำมแผนปฏิบัติงำน ปี 2561 

 (2.2) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน ได้แก่  
กำรจัดกำรธำตุอำหำรและน้ ำในสวนปำล์ม กำรวิจัยด้ำนสรีระวิทยำที่มีผลต่อศักยภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน 
และวิทยำกำรเก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมัน ในภำพรวมมีผลควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 25.00 ของกระบวนงำน 

 (2.3) ผลิตพันธุ์ปำล์มน้ ำมันคุณภำพดี ด ำเนินกำรผลิตเมล็ดงอก 250,000 เมล็ด 
ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันอำยุ 3 - 5 เดือน 2,500 ต้น และต้นกล้ำปำล์มอำยุ 8 - 12 เดือน 30,000 ต้น  

 2.4) กำรบริหำรจัดกำร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทำน วำงแผนกำรขับเคลื่อน
โดยใช้วิธีกำรสหกรณ์ในกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15 แปลง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร 
นรำธิวำส ปัตตำนี และสุรำษฎร์ธำนี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.5) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ด ำเนินโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปำล์มน้ ำมัน 
จ ำนวน 10 แห่ง เน้นพื้นทีน่อกเขตชลประทำน ด ำเนินกำร 6 แห่ง และในเขตชลประทำน จ ำนวน 4 แห่ง 
ในภำพรวมมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 10.70 ของกระบวนงำน   

 3) กิจกรรมเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย
และส่งเสริมสินค้ำเกษตรอื่น ๆ ที่สำมำรถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละพ้ืนที่ จ ำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

  
2.4 งานส าคัญอ่ืน ๆ 

2.4.1 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่
และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำ      
เพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน 
เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
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สิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ ตำมแนวพระรำชด ำริ  และพัฒนำส่งเสริม          
กำรทอ่งเที่ยวสืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพื่อกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิมแก่ประชำชน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่หมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 
บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู         
หมู่ 7 บ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และ
หมู่ 13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหม ูระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

  ผลการด าเนินงาน 
1.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (1) จัดประชุมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และพัฒนำ
ตำมพระรำชด ำริปี 2561 จ ำนวน 30 คน (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
รำยเดือนแก่กระทรวงเกษตร ฯ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 (2) กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรบูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่
ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยฯ เพ่ือทบทวน
แผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปี 2561 จ ำนวน 1 แผน กำรจัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 
150 เล่ม และกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำปี 1 โครงกำร และอ ำนวยกำร และบูรณำกำร 
(ค่ำวัสดุส ำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.54 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) กรมการข้าว  
 (1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 12 ไร่ ครบตำม

เป้ำหมำย กระจำยเมล็ดพันธุ์ ข้ำวสู่เกษตรกร 2,095 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 104.70 ของเป้ำหมำย 
2,000 กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 100 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ส่วนแสดงพันธุ์ข้ำว
และธัญพืชเมืองหนำว 100 ตัวอย่ำง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเตรียมพันธุ์ข้ำวที่จะปลูกในกระถำง 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.16 ล้ำนบำท  
1.3) กรมประมง 

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย และติดตำมแนะน ำเกษตรกร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท  
1.4) กรมปศุสัตว์ 

 (1) ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย กองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และส่งเสริม        
กำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 
1.5) กรมวิชาการเกษตร  

 (1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 49 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย         
ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) กำรติดตำมรำยงำนผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
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 (3) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.56 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.03 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.6) กรมหม่อนไหม 
 สนับสนุนวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อนในพ้ืนที่ 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

1.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
 (1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 

40 ไร่ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ กำรปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ ส่วนกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 
40 ไร่ และกำรปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.66 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมเกษตรกร  

2 ครั้ง เกษตรกรจ ำนวน 100 รำย อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ของงบประมำณที่จัดสรร  
1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพืชปลอดภัย และกำรจัดกำรฟำร์มตำมแนว
พระรำชด ำริ 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

 (2) ส่วนกำรดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ และขยำยผลกำรปลูก
กุหลำบสู่หมู่บ้ำนเครือข่ำย 2 หมู่บ้ำน จัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เช่น กำรผลิตกล้วยไม้ 1 แปลง พืชสมุนไพร 1 แปลง กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภำพ 1 แปลง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภัณฑ์ 40 รำย และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี กำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์ 2 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.40 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง         

คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย            
อยู่ระหว่ำงกำรประสำนกับหน่วยงำนเพื่อบูรณำกำรจัดเวที 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 16.48 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 (1) ติดตำมผู ้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ ่มน้ ำปำย        

ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท  
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 2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกำรและพัฒนำ เพ่ือกำรศึกษำทดลองกำรพัฒนำตำมแนวทำง       
กำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพื้นที่สูง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ         
ที่มีชีวิต เพ่ือกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่สูง เพ่ือยกระดับ
ควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท เพ่ือกำรเรียนรู้
สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5,438 ไร่ 1 งำน      
42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพื้นที่ลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน          
ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง 
มุ่งเน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ  ไป สู่ พ้ืนที ่               
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (1) จัดประชุมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร และพัฒนำ
ตำมพระรำชด ำริ ปี 2561 จ ำนวน 30 รำย (2 วัน) 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
รำยเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 (2) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพื้นที่ขยำยผล 13 หมู่บ้ำน 
จ ำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำปำงตองฯ เพื่อทบทวน 
แผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 2561 จ ำนวน 1 แผน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 150 เล่ม และสรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ ประจ ำปี 1 โครงกำร อ ำนวยกำร และบูรณำกำร (ค่ำวัสดุส ำนักงำน) 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (4) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.54 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) กรมการข้าว  
 (1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและ

ทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ชนิดละ 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 (2) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพันธุ์ข้ำวนำที่สูง 4 ไร่ แปลงขยำยสู่

ชุมชน 6 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนิกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร 100 รำย        
อยู่ระหว่ำงวำงแผนของกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ ฯ 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.24 ล้ำนบำท  
2.3) กรมประมง  

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 10 ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท  
 



29 

 

2.4) กรมปศุสัตว์ 
 (1) สำธิตกำรเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 

1 กองทุน และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 40 รำยต่อตัว อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ส่วนกำรฝึกอบรม
เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท  
2.5) กรมวิชาการเกษตร  

 (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ ด ำเนินกำร
ได้ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรฝึกอบรมเกษตรกร 60 รำย อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

 (2) ติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง ด ำเนินกำร 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.14 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
2.6) กรมหม่อนไหม 

 (1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะช ำหม่อน 5,000 ต้น อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรจัดซื้อ
วัสดุกำรเพำะช ำ และปลูกหม่อนในไร่กำแฟ อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรประสำนงำนในพ้ืนที่ 

 (2) สนับสนุน Rolup องค์ควำมรู้หม่อนไหม 5 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท  

2.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
 (1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย        

30 ไร่ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ และกำรปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 30 ไร่ ส่วนสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 30 ไร่ 
และปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.57 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรติดตำมเกษตรกร 

2 ครั้ง 100 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.43 

  2.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย  
 (2) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐำนเรียนรู้

กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ ฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด
เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน จัดงำนรณรงค์กำรน ำกล้วยไม้
คืนสู่ป่ำ 1 ครั้ง และจ้ำงเหมำคนงำนเกษตร 5 คน และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง             
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.43 
ของเป้ำหมำย 
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2.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง ส่วนกำรจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย  
อยู่ระหว่ำงกำรประสำนหน่วยงำนในพื้นท่ีเพ่ือบูรณำกำรในกำรจัดเวที 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.006 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 16.48 ของเป้ำหมำย 

2.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 (1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตอง       

ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท คิดเป็น        

ร้อยละ 85.34ของงบประมำณที่จัดสรร 
 

 3) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ 
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ิมควำมสำมำรถและ
โอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่ท่องเที ่ยวเรียนรู้      
ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับประชำชน 
นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ  

 เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่เกษตรกร ประชำชน 
นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยำยผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภำคเหนือ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 3.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  (1) ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรฯ          
ในพ้ืนที่โครงกำรฯ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุน
กำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00               
ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง 

  (2) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จัดท ำแผ่นพับ 2,000 แผ่น วีดีทัศน์แนะน ำ
ศูนย์ฯ 1 งำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

  (3) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
เป้ำหมำย 12 ครั้ง 

  (4) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.13 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 3.2) กรมการข้าว  
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 12 ครั้ง คิดเป็น           

ร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 36 ครั้ง จัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 1 ไร่  
กำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) เจียดจ่ำยจำกงบประมำณปกต ิ 
 3.3) กรมประมง  

(1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท  

 3.4) กรมปศุสัตว์ 
(1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว และสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท  

 3.5) กรมวิชาการเกษตร  
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ ครบตำม

เป้ำหมำย ส่วนกำรฝึกอบรมเกษตรกร 30 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และติดตำมรำยงำนผล 12 ครั้ง 
ด ำเนินกำรแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.77 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.6) กรมหม่อนไหม 
(1) ซ่อมแซมอำคำรแปรูป 1 จุด จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 4 ป้ำย จัดท ำเอกสำร

ประชำสัมพันธ์ 2 จุด และสนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 1 จุด อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท  

 3.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 

20 ไร่ และสำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของเป้ำหมำย 20 ไร่ 
สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 20 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กำรสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดิน         
ในกำรปลูกไม้ผล 10 ไร่ กำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกพืชผัก 5 ไร่ และกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกข้ำว 7 ไร่ โครงกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงกำร 
และดูแลรักษำพ้ืนที่โครงกำรฯ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.18 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนติดตำมเกษตรกร 

2 ครั้ง เกษตรกร 110 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ของงบประมำณที่จัดสรร 
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 3.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย           

ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิต

ทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ม จัดท ำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60 รำย ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลง       
ไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่ และปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะช ำ 
1 โรงเรือน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.65 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

    (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 43.96 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(1) กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำม

พระรำชด ำริ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.19 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
  
 4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์         
กรมหม่อนไหม กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพัฒนำ
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริกำร
พัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยำยผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี 
พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิต ของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับ
ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสนับสนุนพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรใน      
2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 
9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 หลังคำเรือน ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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  ผลการด าเนินงาน 
4.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (1) อ ำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดท ำแผนบูรณำกำร/แผนปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 1 ครั้ง คิดเป็น         
ร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง  

 (2) ประสำน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำรฯ 
4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 16 ครั้ง และกำรจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน   
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 (3) กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
 (4) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท  

4.2) กรมการข้าว  
 (1) สนับสนุนปัจจัยกำรปลูกพืชหลังนำ 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำม 

แนะน ำ และขยำยผล 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง  
 (2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว 175 ไร่ ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว 

450 รำย และถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 5 ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.36 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.3) กรมประมง  

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 200,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของเป้ำหมำย 5,000,000 ตัว 
 (2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 รำย ประมงโรงเรียน 8 แห่ง 

ฝึกอบรมเกษตรกร 80 รำย และท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (3) ติดตำมแนะน ำเกษตรกร 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 
 (4) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.96 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.4) กรมปศุสัตว์ 

 (1) ฝึกอบรมเกษตรกร 70 รำย สนับสนุนแร่ธำตุโค กระบือ 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก 
สู่เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท  
4.5) กรมชลประทาน 

 (1) อำคำรอัดน้ ำคลองยุทธศำสตร์บ้ำนห้วยชัน 3 แห่ง ต ำบลโคกไม้งำม อ ำเภอวัฒนำนคร 
จังหวัดสระแก้ว 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ    

 (2) จัดสรรงบประมำณ 7.00 ล้ำนบำท  
4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 

 (1) สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ  50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 
100 ไร่ ส่วนกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 250 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 350 ไร่ ปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.19 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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4.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (1) อบรมสัมมนำเกษตรกร 225 รำย รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริม

กำรขยำยพันธุ์มันส ำปะหลัง (พันธุ์ระยอง) เพ่ือลดต้นทุนให้เกษตรกร 130 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริม           
กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูป 25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร 25 รำย และหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน 20 รำย 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.59 ล้ำนบำท  
4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 20 รำย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย        
120 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 120 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.004 ล้ำนบำท คิดเป็น                
ร้อยละ 11.90 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
ฝึกปฏิบัติ 200 รำย และกำรแปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 5 ครั้ง 

หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 20 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5 ครั้ง เกษตรกร 
150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

   (2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.96 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดี            
ที่เหมำะสม ให้แก่เกษตรกรและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ พัฒนำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำง ๆ ในรูปแบบเกษตรดี
ที่เหมำะสมที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่ดีเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิตเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้กับ
ประชำชนในพ้ืนที่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร 
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนสู่ชุมชนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ      
ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติต่ำง ๆ  และเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ 
มุ่งบูรณำกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีเป้ำหมำย
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ      
8 หมู่บ้ำน จ ำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ผลการด าเนินงาน 
5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อ ำนวยกำร) 3 ครั้ง  
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท  

5.2) กรมประมง  
 (1) จัดท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท  

5.3) กรมปศุสัตว์ 
 (1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกร 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 10 ตัว และ        

กำรเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.4) กรมวิชาการเกษตร  

 (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
ฝึกอบรมเกษตรกร 150 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 300 รำย 

 (2) ติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.56 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 
 (3) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.56 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.5) กรมพัฒนาที่ดิน 

 (1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 10 ไร่ หรือร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 50 ไร่     
กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ หรือร้อยละ 20 ของเป้ำหมำย 100 ไร่ และกำรท ำปุ๋ยหมัก            
สูตรพระรำชทำนฯ 14 ไร่ หรือร้อยละ 28 ของเป้ำหมำย 50 ไร่ 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.48 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

5.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 30 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง จ ำนวน  30 รำย 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท  

5.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ       
ฝึกปฏิบัติกำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง กำรเลี้ยงผึ้งโรง 5 รัง และกำรผลิตไม้ผล 50 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.33 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 12.27 ของงบประมำณที่จัดสรร 

5.7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง         

คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 
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 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 บำท คิดเป็นร้อยละ 43.96 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

 

 6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และ       
กรมส่งเสริมสหกรณ ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริไปยังประชำชน ให้สำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริให้มีประสิทธิภำพ ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
6.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (1) ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูล และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 6 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ      
และคณะท ำงำนขับเคลื่อนฯ 6 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนและกำรจัดงำนในโอกำสต่ำง ๆ 3 ครั้ง คิดเป็น       
ร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน/รำยงำนประจ ำปี 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 22.71 ของงบประมำณที่จัดสรร 

6.2) กรมการข้าว  
 (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย จ้ำงเหมำนักวิชำกำร 1 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมแนะน ำขยำยผล 6 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง  
 (2) จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันุ์ข้ำว 8 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  

50 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 13.07 ของงบประมำณที่จัดสรร 
6.3) กรมประมง  

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 5,000,000 ตัว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท  

6.4) กรมปศุสัตว์ 
 (1) สำธิตกำรเลี้ยงเป็ด/ไก่ 50 ตัว ผลิตลูกเป็ด/ไก่ 500 ตัว  
 (2) ฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย และส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว สู่เกษตรกร        

50 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (3) จัดสรรงบประมำณ 68,400 บำท  
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6.5) กรมวิชาการเกษตร  
 (1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และฝึกอบรม 62 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 51.67 ของเป้ำหมำย 120 รำย 
 (2) กำรติดตำมรำยงำนผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 
 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.50 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.6) กรมชลประทาน 

 (1) ขุดสระโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลของศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
ปลวกแดง ตำมพระรำชด ำริ ต ำบลแม่น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 โครงกำร และขุดลอกสระเก็บน้ ำ
ศูนย์บริกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ ต ำบลแม่น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 โครงกำร 
อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 7.00 ล้ำนบำท  
6.7) กรมพัฒนาที่ดิน 

 (1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของเป้ำหมำย 
100 ไร่ และสำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 36 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของเป้ำหมำย 50 ไร่
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 2,000 ไร่ สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

 (2) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร ฯ และดูแลรักษำพ้ืนที่
โครงกำร 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 2.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท คิดเป็น       
ร้อยละ 5.96 ของงบประมำณที่จัดสรร 

6.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย และ

ติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น       

ร้อยละ 71.43 ของงบประมำณที่จัดสรร 
6.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย       
ส่วนกำรจัดท ำแปลงส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกร 100 รำย ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 
80 ไร่ และปรับปรุงจุดเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ 5 จุด อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็น  
ร้อยละ 6.81 ของงบประมำณที่จัดสรร 

6.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง         

คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 42.45 ของงบประมำณที่จัดสรร 
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 7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ขำดแคลน 
และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์ และกำรเกษตรผสมผสำน   
ที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจน ำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พื้นที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำรเป็นที่ดินในพระปรมำภิไธย จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่     
3 งำน 57 ตำรำงวำ และที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่ประมำณ 700 ไร่
พ้ืนที่ส่งเสริมในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ 
พ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมม่ันคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่อ ำเภอต่ำง ๆ ของ
จังหวัดเลย พ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ  

ประชำกรเป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ           
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส เกิดควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน       
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอำหำรโปรตีนบริโภคอย่ำงเพียงพอ ไม่น้อยกว่ำ 70 โรงเรียน 

  ผลการด าเนินงาน 
7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 (1) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรก ำกับ และรำยงำนผล ประสำน อ ำนวยกำร และ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ 12 ครั้ง จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง  

 (2) กำรประชำสัมพันธ์ 1 ครั้ง กำรประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง และคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท  
7.2) กรมประมง 

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
40 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง และติดตำม       
และแนะน ำเกษตรกร 10 ครั้ง อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท  
7.3) กรมปศุสัตว์ 

 (1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก 400 ตัว สุกร 8 ตัว แพะ - แกะ 19 ตัว 
บ ำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกสัตว์ปีก 2,000 ตัว คิดเป็น      
ร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 8,000 ตัว และผลิตลูกสุกร 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.50 ของเป้ำหมำย 
120 ตัว 
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 (2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร 240 รำย คิดเป็นร้อยละ 67.61 
ชองเป้ำหมำย 355 รำย ฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน ครบตำมเป้ำหมำย พัฒนำองค์ควำมรู้ผู ้น ำ
เศรษฐกิจพอเพียง 20 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 (3) ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 82 รำย รวม 810 ตัว คิดเป็นร้อยละ 41.00 และ 
45.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย 1,500 ตัว ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร 33 รำย 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 165.00 
ของเป้ำหมำย 20 รำย 20 ตัว รวมทั้งส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.18  
ของเป้ำหมำย 11 โรงเรียน  

 (4) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 1 แห่ง กองทุนอำหำรสัตว์ 2 กองทุน และกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (5) จัดสรรงบประมำณ 1.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.37 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของงบประมำณที่จัดสรร 

7.4) กรมวิชาการเกษตร  
 (1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรฝึกอบรม

เกษตรกร 80 รำย และติดตำมรำยงำนผล 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท  

7.5) กรมหม่อนไหม 
 (1) ดูแลรักษำแปลงหม่อนในฐำนเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน และสนับสนุนวสัดุกำรเกษตร 1 

ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนร่วมกับสมำชิก 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท  

7.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 (1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และท ำปุ๋ยหมัก

สูตรพระรำชทำนฯ ได ้22 ไร่ หรือร้อยละ 44.00 ของเป้ำหมำย 50 ไร่ 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 51.62 ของงบประมำณที่จัดสรร 
7.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 
200 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.06 ล้ำนบำท  
7.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 (1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 รำย 
จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิต ขยำยพันธุ์ไม้ผล
และผักพ้ืนบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร 50 รำย และส่งเสริม
กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ เช่น แปลงไม้ผล 8 ไร่ แปลงไม้ผล
และผักพ้ืนบ้ำน 3 ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (3) จ้ำงเหมำแรงงำน 3 รำย สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 2 งำน และ
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 (4) จัดสรรงบประมำณ 0.80 ล้ำนบำท  
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7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง เกษตรกร 
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 43.96 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 

  2.4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ และมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มี
ศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย ได้รับ  
กำรอบรมและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115.00 

ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์ สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้  4,550 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.93                
ของเป้ำหมำย 15,200 รำย  

 1.2) จัดสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 48.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.85 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2) ผลการติดตาม 
 จำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปรำชญ์ชำวบ้ำน และ

เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม ปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีประเด็นที่พบ         
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 2.1) ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีอุปสรรคในกำรคัดเลือกเกษตรกรรำยใหม่ เพ่ือเข้ำร่วมอบรม 
เนื่องจำกโครงกำรได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท ำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรอบรมไปแล้ว  
ซึ่งในระเบียบระบุว่ำต้องไม่เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนมำก่อน 

 2.2) ศูนย์ปรำชญ์ฯ ที่ก่อตั้งใหม่ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงและปรับปรุงสถำนที่อบรม 
เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนดังกล่ำว 

 2.3) เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือน ำไป
เป็นจุดตั้งต้นในกำรน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ 

 2.4) ข้อเสนอแนะ 
 (1) ควรเปิดโอกำสให้เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมซ้ ำได้ 

แต่ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมมำแล้วระยะหนึ่ง และได้น ำควำมรู้      
จำกกำรฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มำเข้ำอบรมกับศูนย์ปรำชญ์อีกครั้งเพื่อเป็นกำรต่อ ยอดควำมรู้        
ทั้งจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งใหม่ และศูนย์ปรำชญ์ฯ แห่งเดิม ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ ำกับกำรอบรมครั้งก่อน 
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 (2) ควรมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกร       
ที่ผ่ำนกำรอบรม เพื่อน ำไปเป็นจุดตั้งต้นในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตั้งงบประมำณ เพ่ือไม่ให้มีปัญหำในกำรตรวจสอบ            
ของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

 

2.4.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร         

กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกษตรกรที่มีปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึง กำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
วิชำกำร หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำร
และแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 308 ครั้งต่อปี 
(4 ครั้งต่อจังหวัด) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง          

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จ ำนวน 5,219 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.30 ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 1.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของเป้ำหมำย 29.22 ล้ำนบำท 
รำยละเอียดดังนี้ 

  (1) คลินิกข้ำว มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 1,727 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.14       
ของเป้ำหมำย 15,500 รำย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 
0.03 ล้ำนบำท ของเป้ำหมำย 2.31 ล้ำนบำท 

  (2) คลินิกประมง  
 (2.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 6 ครั้ง หรือร้อยละ 1.94 ของเป้ำหมำย 

308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 409 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของเป้ำหมำย 9,625 รำย 
โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ และมีเกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 30 รำย      
คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของเป้ำหมำย 1,260 รำย  

 (2.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของเป้ำหมำย 
2.96 ล้ำนบำท เนื่องด้วยกำรจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส ำนักงำนประมงจังหวัด ต้องรอก ำหนดกำร
จำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ซึ่งจำกกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนประมงจังหวัดในหลำยจังหวัด ทรำบว่ำ
อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติกำรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำน
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

  (3) คลินิกปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
เข้ำรับบริกำร 2,721 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของเป้ำหมำย 21,300 รำย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกร 
ใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.01 ของเป้ำหมำย 
3.55 ล้ำนบำท 
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  (4) คลินิกพืช  
 (5.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 17 ครั้ง หรือร้อยละ 5.52 ของเป้ำหมำย 

308 ครั้ง มีเกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 2,114 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.07 ของเป้ำหมำย 21,000 รำย 
จ ำแนกเป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 2,094 รำย และเป็นเกษตรกรใช้บริกำรต่อเนื่อง 20 รำย  

 (5.2) จัดสรรงบประมำณ 3.90 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.32 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 8.26 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  (5) คลินิกดิน  
 (5.1) บริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน น้ ำ พืช 29,997 ตัวอย่ำง 

คิดเป็นร้อยละ 39.87 ของเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ดินในห้องปฏิบัติกำร 12,315 ตัวอย่ำง 
วิเครำะห์ดินผ่ำนกำรเลี้ยงกุ้งกุลำด ำ 36 ตัวอย่ำง และออกหน่วยวิเครำะห์ดินเคลื่อนที่ 17,646 ตัวอย่ำง 
นอกจำกนี้ มีกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ 167,569 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.59 ของเป้ำหมำย 
630,000 รำย  

 (5.2) เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 8.32 ล้ำนบำท 
  (6) คลินิกกฏหมำย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.76 

ของเป้ำหมำย 288 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร จ ำนวน 1,325 รำย คิดเป็นร้อยละ 18.40     
ของเป้ำหมำย 7,200 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จ 2,320 รำย มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 
0.05 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.31 ของเป้ำหมำย 1.06 ล้ำนบำท 

  (7) คลินิกบัญชี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 151 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.48 
ของเป้ำหมำย 916 ครั้ง เกษตรกรใช้บริกำรคลินิก 6,538 รำย เป็นเกษตรกรใช้บริกำรเบ็ดเสร็จทั้งหมด 
มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.48 ของเป้ำหมำย 2.29 ล้ำนบำท 

  (8) คลินิกสหกรณ์ มีเป้ำหมำยจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 312 ครั้ง      
เป้ำหมำยเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร 20,000 รำย และเป้ำหมำยงบประมำณ 2.11 ล้ำนบำท  
อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เพ่ือร่วมบูรณำกำรกำรจัดงำนคลินิกเกษตร
เคลื่อนที ่

 1.2) จัดสรรงบประมำณ 47.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10.94 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 23.08 ของงบประมำณที่จัดสรร  

 2) ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Follow Up) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2560 

ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 มกรำคม 2561 จ ำนวน  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล ำพูน ล ำปำง และตำก โดยเก็บ
ข้อมูลจำกเกษตรกรที่เป็นตัวอย่ำง สรุปผลได้ดังนี ้

 2.1) ข้อมูลทั่วไป เกษตรกรผู้เข้ำชมงำนคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.80 เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 26.20 เป็นเพศชำย (และมีอำยุ 51-60 ปี มำกที่สุดร้อยละ 35.90 รองลงมำมีอำยุมำกกว่ำ 60 ป ี
ร้อยละ 31.00 และมีอำยุ 41 -50 ปี ร้อยละ 25.50) เกษตรกรศึกษำในระดับประถมศึกษำมำกที่สุด 
ร้อยละ 63.40 รองลงมำได้แก่ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย ร้อยละ 29.00 และระดับปริญญำตรี ร้อยละ 4.60 
ตำมล ำดับ ส ำหรับอำชีพหลัก เฉลี่ยร้อยละ 68.30 เกษตรกรท ำนำ/ท ำไร่ รองลงมำ ค้ำขำย/รับจ้ำง         
ร้อยละ 26.90 นอกจำกนี้รับรำชกำร ร้อยละ 3.40 และปลูกผัก/ไม้ผล ร้อยละ 1.40 ตำมล ำดับ เกษตรกร       
มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ร้อยละ 83.40 โดยมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรเฉลี่ย 17.68 ไร่ และร้อยละ 16.60            
ไม่มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  
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 2.2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  (1) คลินิกหลักที่ให้บริกำร ทั้ง 9 คลินิก เกษตรกรร้อยละ 70.29 ได้เข้ำชมงำน             

ร้อยละ 27.50 ได้รับแจกเอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 2.21 ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่              
เพ่ือรับค ำแนะน ำ ตำมล ำดับ 

  (2) คลินิกเสริมที่ให้บริกำร ทั้งจำกหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ และบริษัทเอกชน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ส ำนักงำน 
เหล่ำกำชำดจังหวัด ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด บริษัทเบทำโกร บริษัทสยำมคูโบต้ำ  เป็นต้น เกษตรกร     
ร้อยละ 59.34 ได้เข้ำชมงำน ร้อยละ 10.99 ได้รับแจกเอกสำร/ปัจจัยกำรผลิต ร้อยละ 29.67           
ได้น ำปัญหำไปปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับค ำแนะน ำ ตำมล ำดับ 

 2.3) กำรน ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์  
  (1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 83.34 ได้น ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต

ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 16.65 ไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำง เข้ำชมงำน
เพียงอย่ำงเดียว และไม่มีเงินทุน 

  (2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 75.00 ได้น ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิต 
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 25.00 ไม่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำกยังไม่มีเวลำว่ำงเป็นควำมรู้เดิม 
ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น 

 2.4) ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรเกษตร 

   (1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 59.44 น ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร 
โดยได้รับประโยชน์ และสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 77.38 และร้อยละ 19.63 ตำมล ำดับ 
เข้ำใจถึงกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ท ำให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตพืช สัตว์ น ำผลผลิตมำบริโภค
เพ่ือลดรำยจ่ำยในครัวเรือน บำงส่วนร้อยละ 2.99 เกิดปัญหำอ่ืน ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตำย หรือไม่เจริญเติบโต
เท่ำท่ีควร เป็นต้น 

 (2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ำรับบริกำรร้อยละ 18.00 น ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเกษตร 
ท ำให้ปัญหำลดลงร้อยละ 37.04 และร้อยละ 62.96 ส่งผลอื่น ๆ เช่น กำรเข้ำรับบริกำรวัดควำมดัน และ
ปรึกษำปัญหำด้ำนสุขภำพ วัดสำยตำ จำกเหล่ำกำชำดจังหวัด ท ำให้เกษตรกรได้ทรำบผลตรวจวัดควำมดัน 
และได้รับกำรสนับสนุนแว่นสำยตำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำถูกจำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
และบริษัทเบทำโกรที่น ำสินค้ำมำจ ำหน่ำย เช่น ไส้กรอก น้ ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้ำโอทอปของจังหวัด   

  2.5) ควำมคิดเห็นของเกษตรกร 
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำก เฉลี่ย

ร้อยละ 73.82 โดยให้ควำมคิดเห็นว่ำ สถำนที่จัดงำน บรรยำกำศกำรจัดงำน ระยะเวลำกำรจัดงำน ควำมรวดเร็ว 
ในกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์และกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งควำมกระตือรือร้นและกำรเอำใจใส่ของเจ้ำหน้ำที่ 
และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดงำนมีควำมเหมำะสม รองลงมำร้อยละ 25.16 มีควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง และร้อยละ 1.02 มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย ส ำหรับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดนิทรรศกำรและ
กำรส่งเสริมอำชีพ เกษตรกรร้อยละ 80.33 มีควำมพึงพอใจในระดับมำก รองลงมำร้อยละ 18.54           
มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 0.14 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย ตำมล ำดับ 
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 2.6) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(1) กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงน้อย ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนกำรจัดงำน 

อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์  
(2) มีเกษตรกรเข้ำมำชมงำนและเข้ำรับบริกำรคลินิกเป็นจ ำนวนมำก และจ ำนวนปัจจัย

กำรผลิตที่น ำมำไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำร ท ำให้แจกจ่ำยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรจัดเตรียมปัจจัยกำรผลิต       
ให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงำนและทั่วถึง โดยวำงแผนก ำหนดแจกเป็นช่วงเวลำ เป็นต้น 

 

2.4.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร 

กรมชลประทำน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 
และสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทนเกษตรกรที่มีอำยุมำกขึ้น และมีจ ำนวนลดลง ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรรุ่นใหม่             
ให้สำมำรถน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำด  
สินค้ำเกษตรได้อย่ำงเกษตรกรมืออำชีพ สร้ำงและเชื่อมโยงเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย
ในทุกระดับ สนับสนุนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรมืออำชีพ พัฒนำเกษตรกรสมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภำพทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป 
และกำรตลำด เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
ให้แก่เพ่ือนเกษตรกรได้ มีเป้ำหมำยเกษตรกรทั่วไป (Smart farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
และเจ้ำหน้ำที่ (Smart Officer) ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ระยะเวลำโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 1.1) สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ 50 รำย และ 
Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรเพิ่มศักยภำพ     
กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ด ำเนินกำรได้ 100 รำย คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของเป้ำหมำย 110 รำย 

 1.2) กำรจัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
ระยะที่ 1 เป้ำหมำย 2,695 รำย อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

 1.3) จัดสรรงบประมำณ 44.81 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.49           
ของงบประมำณที่จัดสรร 

2) กรมการข้าว 
2.1) ฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนำเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer) 

75 รำย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย 
2.2) ส่วนกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้ำวในโรงเรียน 102 โรงเรียน กำรจัดท ำคู่มือโครงกำร 

คู่มือฝึกอบรม และสื่อเผยแพร่ส ำหรับศูนย์เรียนรู้เรื่องข้ำวในโรงเรียน 8 เรื่อง และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
เกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer) กับผู้ประกอบกำรรูปแบบและกำรค้ำ 50 รำย อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินงำน 

2.3) จ ัดสรรงบประมำณ 16.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 30.29 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 3) กรมประมง 
 3.1) อบรมถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 14,001 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 87.51 ของเป้ำหมำย 16,000 รำย และจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 430 เล่ม 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 3.2) จัดสรรงบประมำณ 16.96 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46.55 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 4) กรมปศุสัตว์ 
 4.1) พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 3,873 รำย หรือร้อยละ 38.73 ของเป้ำหมำย 

10,000 รำย และพัฒนำเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุกำรเกษตรแล้ว 1,104 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของเป้ำหมำย 3,000 รำย 

 4.2) จัดสรรงบประมำณ 14.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.31 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 5) กรมวิชาการเกษตร 
 5.1) จัดเตรียมหลักสูตร และคัดเลือกเกษตรกรอบรมควำมรู้เฉพำะด้ำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ

สินค้ำเกษตร และกำรใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมีในผัก 900 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 5.2) จัดสรรงบประมำณ 1.30 ล้ำนบำท  

 6) กรมชลประทาน 
 6.1) พัฒนำเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) 1,106 กลุ่ม 

อยู่ระหว่ำงรวบรวมผลกำรด ำเนินกำร 
 6.2) จัดสรรงบประมำณ 8.67 ล้ำนบำท  

 7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 7.1) พัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 864 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.28 ของเป้ำหมำย 

5,000 รำย 
 7.2) จัดสรรงบประมำณ 37.94 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.73 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 8.1) คัดเลือกเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์ 5,320 รำย เพ่ือพัฒนำสู่ Smart Farmer อยู่ระหว่ำง
กำรคัดเลือกเป้ำหมำย 

 8.2) จดัสรรงบประมำณ 3.43 ล้ำนบำท  
 9) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

 9.1) คัดสรรเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำคุณภำพในแต่ละท้องถิ่นมำจ ำหน่ำยสินค้ำในตลำด อ.ต.ก. 
234 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.25 ของเป้ำหมำย 800 รำย 

 9.2) จัดสรรงบประมำณ 16.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.73 
ของงบประมำณที่จัดสรร  

 10) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 10.1) อบรมให้ควำมรู้เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer 137 รำย คิดเป็นร้อยละ 39.14 

ของเป้ำหมำย 350 รำย) 
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 10.2) จัดสรรงบประมำณ 2.55 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.32 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กำรสะพำนปลำ ด ำเนินงำน
โครงกำร เพ่ือให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร และกุ้ง ที่ผลิตได้         
มีคุณภำพมำตรฐำน ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) ระยะเวลำ
ด ำเนินงำนโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

  1.1) จัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ เป้ำหมำย 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
มำตรกำรบังคับ 

  1.2) พัฒนำกำรผลิตสู่มำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 
 (1) พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก

บนระบบคลำวด์ รวมทั้งขยำยผลกำรด ำเนินงำนของระบบสู่ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ด ำเนินกำรแล้ว 153 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 21.86 ของเป้ำหมำย 700 รำย 

 (2) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตตำมมำตรฐำนและรณรงค์เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในสินค้ำ Q ด ำเนินกำรแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง และจัดท ำหลักสูตร           
ด้ำนกำรมำตรฐำน และพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้แก่บุคคลำกร 1 ครั้ง หรือร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย 
10 ครั้ง 

 (3) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรใช้วัตถุดิบคุณภำพ เป้ำหมำย 76 จังหวัด อยู่ระหว่ำง
โอนงบประมำณให้แต่ละจังหวัด ส่วนกำรสร้ำงระบบอำหำรศึกษำ เป้ำหมำย 2 กิจกรรม โดยจะเริ่มจัดอบรม
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น  

1.3) พัฒนำอำหำรฮำลำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00          
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 

1.4) จัดสรรงบประมำณ 70.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.22 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 20.15 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 2) กรมการข้าว  
2.1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับโรงสีข้ำว GMP  

 (1) คัดเลือกโรงสีที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเพ่ือรับกำรส่งเสริม GMP เป้ำหมำย 
20 โรงสี อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และวำงแผนกำรด ำเนินงำน ส่วนกำรรับรองตำม
มำตรฐำนปฏิบัติที่ดีส ำหรับโรงสีข้ำว GMP 20 โรงสี และกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือจัดท ำระบบมำตรฐำน GMP 
20 โรงสี อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 (2) โดยประชำสัมพันธ์โรงสีข้ำวที่ได้รับกำรรับรอง GMP และข้ำวสำร Q ด ำเนินกำรแล้ว 
5 โรงสี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 20 โรงสี  
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2.2) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน GAP โดยกำรจ้ำงตรวจประเมิน
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้) แบบรำยเดี่ยว 
เป้ำหมำย 30,294 แปลง อยู่ระหว่ำงกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน และวำงแผนกำรด ำเนินงำน และ         
แบบกลุ่ม เป้ำหมำย 501 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนเข้ำตรวจประเมิน 

2.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน (GAP-Seed) 1,000 ต่อแห่ง  
อยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำโครงกำร แบบกลุ่มเป้ำหมำย 140 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตรวจสอบ 
และรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์  

2.4) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำวตำมระบบ GMP/HACCP โรงสีข้ำว 
เป้ำหมำย 20 โรงสี และมำตรฐำน Q เป้ำหมำย 20 โรงสี อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตรวจสอบและรับรอง   

 2.5) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวตลำดเฉพำะ ตรวจประเมินระบบกำรผลิตข้ำวแบบกลุ่ม 
เป้ำหมำย 95 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงกำรจัดจ้ำงผู้ตรวจประเมินภำยนอก (Outsource) 

 2.6) พัฒนำระบบกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ข้ำว  
 จัดสัมมนำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนข้ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่

กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย 200 รำย จะเริ่มด ำเนินกำรในเดือน ม.ค - มี.ค. 2561 
ส่วนหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภำยในส ำหรับกำรรับรองแบบกลุ่มตำมมำตรฐำน GAP 
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป้ำหมำย 330 รำย จะเริ่มด ำเนินกำรในเดือน  
ม.ค - มี.ค. 2561 

2.7) จัดสรรงบประมำณ 12.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.41 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

3) กรมประมง 
3.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง  

 ตรวจประเมินมำตรฐำนและสุขอนำมัยฟำร์ม 7,007 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 21.82 
ของเป้ำหมำย 32,111 ฟำร์ม และสถำนประกอบกำร 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.88 ของเป้ำหมำย  
433 แห่ง ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำประมงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 28,642 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 28.64 
ของเป้ำหมำย 100,000 ตัวอย่ำง 

3.2) เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมและเชื้อดื้อยำ 
 เฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในประเทศ 7,924 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของเป้ำหมำย 

30,255 ตัวอย่ำง และสัตว์น้ ำส่งออก 15,748 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 45.43 ของเป้ำหมำย 34,667 
ตัวอย่ำง ส่วนฟำร์มปลอดโรค เฝ้ำระวังเชื้อที่อยู่ในกุ้งขำวแวนนำไม (Vannamei) เพ่ือให้เป็นฟำร์มปลอดโรค 
3,162 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของเป้ำหมำย  10,080 ตัวอย่ำง 

3.3) จัดสรรงบประมำณ 292.67 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 52.76 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 18.03 ของงบประมำณที่จัดสรร  

4) กรมปศุสัตว ์
4.1) บริกำรพัฒนำและตรวจประเมินมำตรฐำน สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ 22,352 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของเป้ำหมำย 43,350 แห่ง 
4.2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 83,955 ตัวอย่ำง 

คิดเป็นร้อยละ 25.22 ของเป้ำหมำย 332,880 ตัวอย่ำง 
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4.3) จัดสรรงบประมำณ 528.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 121.34 ล้ำนบำท คิดเป็น      
ร้อยละ 22.94 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

5) กรมวิชาการเกษตร 
5.1) ตรวจสอบเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบจัดกำรคุณภำพแหล่งผลิต GAP พืช (ผัก/ผลไม)้ 

8,233 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของเป้ำหมำย 110,150 ฟำร์ม และโรงงำนคัดบรรจุ แปรรูป          
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมระบบ GMP 110 โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของเป้ำหมำย 850 โรงงำน 

5.2) พัฒนำห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตตำมมำตรฐำนสำกล 
โดยกำรรักษำสภำพ/ขอบข่ำยกำรรับรอง/เตรียมควำมพร้อมเพ่ือยื่นขอรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC: 
17025 จ ำนวน 38 ห้องปฏิบัติกำร ครบตำมเป้ำหมำย 

5.3) จัดสรรงบประมำณ 129.49 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 34.02 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 26.27 ของงบประมำณที่จัดสรร  

6) กรมส่งเสริมการเกษตร 
6.1) พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกร 503 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.60 ของเป้ำหมำย 

500 รำย 
 6.2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อำสำ 229 รำย คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของเป้ำหมำย  

882 รำย และระบบ GAP พืช 4,575 รำย คิดเป็นร้อยละ 30.50 ของเป้ำหมำย 15,000 รำย 
 6.3) ติดตำมให้ค ำปรึกษำ และประเมินแปลงเบื้องต้นตำมระบบ GAP พืช 85 รำย        

คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของเป้ำหมำย 15,000 รำย 
 6.4) สนับสนุนกำรพัฒนำผลิตผลสินค้ำ GAP ขั้นต้น 828 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.52 

ของเป้ำหมำย 15,000 รำย 
 6.5) ประชุมคณะกรรมกำรควำมร่วมมือกำรรับรองแหล่งผลิตสินค้ำ GAP 1 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมกำรควำมร่วมมือกำรรับรองแหล่งผลิต 1 ครั้ง          
คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของเป้ำหมำย 18 ครั้ง 

 6.6) กำรจัดเชื่อมโยงกำรผลิต กำรตลำดสินค้ำเกษตร GAP สินค้ำ GAP และติดตำมผล         
กำรด ำเนินงำน และกำรประเมินสถำนกำรณ์และจัดท ำเนียบผู้ผลิตสินค้ำเกษตรมำตรฐำน GAP โดยจะเริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำสที่ 2 - 3 

 6.7) จัดสรรงบประมำณ 135.43 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11.19 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 8.26 ของงบประมำณที่จัดสรร  

7) องค์การสะพานปลา 
7.1) ก่อสร้ำงโรงบรรจุและดองสัตว์น้ ำพร้อมระบบบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ

ท่ำเทียบเรือประมงชุมพร และโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่ำท่ำเทียบเรือประมงภูเก็ต  
อยู่ระหว่ำงปรับปรุงแบบก่อสร้ำงให้สอดคล้องกับกำรปรับลดงบประมำณในภำพรวม และอยู่ในระหว่ำง
ก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรฯ ของคณะกรรมกำร 

7.2) ก่อสร้ำง และปรับปรุงท่ำเทียบเรือ และตลำดประมงอ่ำงศิลำ จังหวัดชลบุรี ยังไม่เริ่ม
ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงจัดท ำสัญญำของผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ 

7.3) ปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงระนอง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง  
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7.4) จัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ำยสัตว์น้ ำ สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง 
อยู่ระหว่ำงประกำศประกวดรำคำ 

7.5) จัดสรรงบประมำณ 107.63 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังมีงบผูกพันปี 2560 จ ำนวน 
53.53 ล้ำนบำท และงบกลำงปี 2560 จ ำนวน 187.92 ล้ำนบำท  

 

2.4.6 โครงการตลาดเกษตรกร 
 1) โครงการตลาดเกษตรกร 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
จ ำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำนกำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง ๆ 
เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จ ำหน่ำยเอง เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็น
ลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำสให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social 
Responsibility (CSR) โดยมีเป้ำหมำย 77 จังหวัด ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558            

ผลการด าเนินงาน 
  1.1) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย  

3 ครั้ง โดยจัดหลักสูตรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแนวคิดกำรพัฒนำตลำดเกษตรกรเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด ์
4.0 และหลักสูตรกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้จัดกำรตลำดมืออำชีพเข้ำสู่กำรพัฒนำไทยแลนด์ 4.0  

 1.2) พัฒนำควำมรู้และศักยภำพเกษตรกร เป้ำหมำย 1,155 รำย อยู่ระหว่ำงกำรชี้แจง
โครงกำรในระดับพ้ืนที่และวิเครำะห์หลักสูตร และพัฒนำตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 77 แห่ง อยู่ระหว่ำง       
กำรชี้แจงโครงกำรในระดับพ้ืนที่และวิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำตลำดเกษตรกร 

 1.3) สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 44 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรชี้แจง
โครงกำรในระดับพ้ืนที่และวิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำเครือข่ำยทำงกำรตลำดและประสำนงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

1.4) ประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร เป้ำหมำย 1 ครั้ง มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำส 3 
เดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 2561 โดยงบประมำณจะโอนมำในไตรมำส 3 

 1.5) จัดสรรงบประมำณ 10.93 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.51 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.62 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สหกรณ์จัดตั้งตลำด
เกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนอ่ืน ๆ ร่วมกับเกษตรกร      
ที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สำมำรถบริหำรกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 
ผ่ำนตลำดเกษตรกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และส่งเสริมให้สมำชิกในสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกร        
กลุ่มอำชีพได้รู้ควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ได้คุณภำพและ
มำตรฐำน มีเป้ำหมำย 8 จังหวัด (10 สหกรณ)์ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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 ผลการด าเนินงาน 
 2.1) คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยในกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิก  10 แห่ง         

ครบตำมเป้ำหมำย  
 2.2) จัดอบรมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรสมำชิกด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 90 รำย          

คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 450 รำย โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ 90 รำย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 450 รำย 

 2.3) จัดสรรงบประมำณ 2.67 ล้ำนบำท  
 

3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงคเ์พ่ือจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตร

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถำบันเกษตรท ำหน้ำที่กำรตลำด  
ของชุมชน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และเพ่ิมช่องทำงเลือก
กำรจ ำหน่ำยผลผลิตกำรเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ของสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยมีเป้ำหมำย 
6 จังหวัด (6 สหกรณ)์ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน 
  3.1) คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนอุปกรณ์ สิ ่งก่อสร้ำง  เพื่อขยำยพื้นที่

ตลำดเกษตรกรของสหกรณ ์6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรวิสัย จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด 
สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรประมงแม่กลอง จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตร        
เมืองสุรำษฎร์ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรประตูป่ำ จ ำกัด โดยสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ 
อำคำรเอนกประสงค์ อำคำรรวบรวมผลผลิต เครื่องชั่ง ลำนตำก และไซโล ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ำยเงินสมทบ
ร้อยละ 30.00 ของมูลค่ำสิ่งก่อสร้ำงหรือมูลค่ำอุปกรณ์ที่จัดซื้อแล้ว 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67            
ของเป้ำหมำย 6 แห่ง  

3.2) เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร เป้ำหมำย 6,000 
รำย อยู่ระหว่ำงจัดเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

3.3) จัดสรรงบประมำณ 41.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 31.19 ล้ำนบำท คิดเป็น       
ร้อยละ 75.82 ของงบประมำณที่จัดสรร  

 

2.4.7 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วิธีกำรสหกรณ์ในกำรแก้ไข

ปัญหำและบริหำรจัดกำรผลิตผลกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำและ        
เพ่ิมมูลค่ำแก่สินค้ำเกษตรในกำรพัฒนำสหกรณ์ในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์
กำรตลำด โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และศักยภำพเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรรองรับ
กำรค้ำขำยตำมแนวชำยแดน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
ได้แก่ เขตพัฒนำฯ แม่สอด จังหวัดตำก เขตพัฒนำฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนำฯ มุกดำหำร 
จังหวัดมุกดำหำร เขตพัฒนำฯ สะเดำ จังหวัดสงขลำ เขตพัฒนำฯ ตรำด จังหวัดตรำด เขตพัฒนำฯ หนองคำย 
จังหวัดหนองคำย เขตพัฒนำฯ เชียงของ จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ แม่สำย จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ 
เชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เขตพัฒนำฯ นครพนม จังหวัดนครพนม เขตพัฒนำฯ กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
และเขตพัฒนำฯ นรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1) จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรในเขต

พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน 1 ฉบับ ตำมเป้ำหมำย 
 2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.1) บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
และแผนกำรบริหำรจัดผลผลิตกำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ระหว่ำงประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง         
และสหกรณเ์พ่ือร่วมบูรณำกำรด ำเนินงำน 

 2.2) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน ก ำกับ ดูแล และแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฯ 
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ รวมทั้งกำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ และประเมินผลกำรปฎิบัติงำน 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกรอแผนปฎิบัติงำนและแผนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2.3) ก่อสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำด โดยกำรก่อสร้ำงลำนตำกผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต     
โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง และโรงลดควำมชื้น ซึ่งในปี 2561 จ ำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรพบพระ จ ำกัด 
และสหกรณ์กำรเกษตรแม่ระมำด จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตก่อสร้ำง เนื่องจำกอยู่ในเขตพ้ืนที่ห้ำมก่อสร้ำง
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย วันที่ 9 มีนำคม 2560 

 3) จัดสรรงบประมำณ 21.05 ล้ำนบำท (แบ่งเป็นงบด ำเนินงำน 0.52 ล้ำนบำท และงบอุดหนุน 
(อุปกรณ์สิ่งก่อสร้ำง) 20.52 ล้ำนบำท)  

 

2.4.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลด 
 ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำนในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้
สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสถำบันเกษตรกร โดยมีเป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน 
ได้รับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง ระยะเวลำโครงกำร
ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ปี 2561 มีแผนคัดเลือกสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 110 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่สำมำรถ

ปลูกข้ำว 100 แห่ง และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 แห่ง 
 1.2) ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะน ำร่อง (ปี 2559) มีสหกรณ์

เข้ำร่วมโครงกำร 19 แห่ง สำมำรถให้บริกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำว 4,624 ไร่ และสร้ำงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 
3,005 ตัน ส่วนระยะขยำยผลปี 2560 มีสหกรณ์ที่สมำชิกปลูกข้ำวเข้ำร่วมโครงกำร 6 แห่ง ไม่ได้รับ 
กำรอนุมัติสินเชื่อเพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้ำวพร้อมอุปกรณ์จำก ธ.ก.ส. 55.806 ล้ำนบำท 

 2) ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำวในระยะน ำร่อง 

จ ำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร สหกรณ์กำรเกษตรเมืองชัยนำท 
จังหวัดชัยนำท และสหกรณ์กำรเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 ธันวำคม 2560 
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โดยสัมภำณ์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรที่ใช้บริกำร
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจำกโครงกำรฯ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 2.1) กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐในกำรจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุน ร้อยละ 90.00 และ
สหกรณ์สมทบเพ่ิมอีก ร้อยละ 10.00 ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ได้รับกำรสนับสนุนต่อสหกรณ์ ได้แก ่            
รถเกี่ยวนวดข้ำว จ ำนวน 2 คัน และรถเทลเลอร์ จ ำนวน 1 คัน โดยเป็นกำรจัดหำตำมควำมต้องกำรของสหกรณ์ 
คิดเป็นมูลค่ำท่ีได้รับกำรสนับสนุนรวม จ ำนวน 21.94 ล้ำนบำท 

 2.2) กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกข้ำว ทั้ง 3 แห่ง 
ให้บริกำรด้วยระบบกำรจองคิว โดยให้บริกำรสมำชิกของสหกรณ์ก่อน เป็นอันดับแรก ซึ่งในปี 2560 
ให้บริกำรสมำชิกได้ฤดูกำลผลิตละประมำณ 147 รำยต่อสหกรณ์ หรือร้อยละ 12.73 ของจ ำนวนสมำชิก
สหกรณ์ท่ีปลูกข้ำวทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรเกี่ยวนวดข้ำว 1,339.17 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 9.11 ไร่ต่อรำย 

 2.3) ค่ำบริกำรของสหกรณ์ มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรรถเกี่ยวนวดข้ำวแก่สมำชิกในอัตรำ 
400 บำทต่อไร่ ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำบริกำรของภำคเอกชนที่คิดอยู่ประมำณ 500 - 600 บำทต่อไร่ ทั้งนี้ มีเพียง
สหกรณ์กำรเกษตรคณฑีพัฒนำแห่งเดียว ที่มีกำรให้บริกำรมำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร โดยคิดค่ำบริกำรอยู่ที่ 
450 บำทต่อไร่ 

 2.4) รำยได้จำกกำรให้บริกำร พบว่ำ สหกรณ์มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรถเก่ียวนวดข้ำว        
ต่อฤดูกำลผลิตประมำณ 509,168.37 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 270,023.64 บำท 

 2.5) กำรรับทรำบข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรในภำพรวม สมำชิกสหกรณ์ได้รับข่ำวสำรโครงกำร
จำกกำรที่ตนเองเป็นสมำชิก และผ่ำนกำรประชุมประจ ำปีของสหกรณ์ 

 2.6) พฤติกรรมกำรใช้บริกำรภำยหลังมีโครงกำร สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตรทั้ง 3 แห่ง       
มีแนวโน้มใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์เพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำเอกชน 
คุณภำพในกำรให้บริกำรดี สำมำรถลดปัญหำกำรปนพันธุ์ข้ำวจำกรถเกี่ยว และขั้นตอนกำรขอใช้บริกำร          
มีควำมสะดวก อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสมำชิกบำงรำยยังคงเลือกใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนรำยอ่ืน ๆ 
เนื่องจำกสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก 

 2.7) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(1) รถเกี่ยวนวดข้ำวยังมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก โดยเฉพำะ

ในช่วงระยะเวลำเก็บเกี่ยว ท ำให้สมำชิกสหกรณ์ต้องรอคิวในกำรรับบริกำรนำน สมำชิกเกษตรกร     
บำงรำยจ ำเป็นต้องไปใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนในพื้นที่แทน ดังนั้น สหกรณ์ควรประสำนกับ
ผู้ประกอบกำรเอกชนในกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรสมำชิก ส ำหรับสหกรณ์มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ควรสนับสนุนให้ลงทุนขยำยกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพ่ิมเติม 

(2) กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมีรำคำค่อนข้ำงสูง สหกรณม์ีควำมเห็นว่ำ
ในระยะต่อไปจ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมอัตรำค่ำบริกำร เพ่ือน ำไปใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลฯ แต่ยังคง
ต้องมีอัตรำค่ำบริกำรต่ ำกว่ำผู้ประกอบกำรอ่ืนอย่ำงน้อย 50 - 100 บำทต่อไร่ 

 

2.4.9 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 
กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดิน

ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี 
ประกอบด้วย คูส่งน้ ำ คูระบำยน้ ำ ทำงล ำเลียงปัจจัยกำรผลิต - ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) 
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และเพ่ือยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยงำนจัดรูปที่ดิน จ ำนวน 6 โครงกำร 
(ก่อสร้ำงใหม่ 3 โครงกำร และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงกำร) งำนจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม จ ำนวน 66 โครงกำร 
(ก่อสร้ำงใหม่ 55 โครงกำร และปรับปรุงจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม 11 โครงกำร) ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
1) งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ 

1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพื้นที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด
แผนกำรด ำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดท ำบันทึกยินยอม และออกแบบ 3 แห่ง 
โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 8.86 ของกระบวนงำน 

1.2) ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน เป้ำหมำย 3 แห่ง  
และกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ เป้ำหมำย 3 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

1.3) จัดสรรงบประมำณ 43.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.70 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

2) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงการ 
2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด

แผนกำรด ำเนินกำร ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ และด ำเนินกำรออกแบบ 3 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 2.55 ของกระบวนงำน 

2.2) จัดสรรงบประมำณ 19.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.00 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

3) งานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 55 โครงการ 
3.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด

แผนกำรด ำเนินกำร จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดท ำบันทึกยินยอม ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ 
ในกำรออกแบบ และด ำเนินกำรออกแบบ 55 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยกำรก่อสร้ำง มีควำมก้ำวหน้ำ
รอ้ยละ 2.03 ของกระบวนงำน 

3.2) ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม  
เป้ำหมำย 55 แห่ง และกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ เป้ำหมำย 55 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.3) จัดสรรงบประมำณ 751.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 38.49 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 5.12 ของงบประมำณที่จัดสรร 

4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 11 โครงการ 
4.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ วำงโครงกำรและก ำหนด

แผนกำรด ำเนินกำร ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ และด ำเนินกำรออกแบบ 11 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
โดยกำรก่อสร้ำง มคีวำมก้ำวหน้ำร้อยละ 1.47 ของกระบวนงำน 

4.2) จัดสรรงบประมำณ 168.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.41 
ของงบประมำณที่จัดสรร 
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2.4.10 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 
 กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้

ในพ้ืนที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน และในพ้ืนที่ที่ระบบส่งน้ ำไปไม่ถึง บรรเทำปัญหำภัยแล้ง โดยกำรขุดสระน้ ำ
ในไร่นำ รวมทั้งเพ่ิมผลผลิตและรำยได้แก่เกษตรกร มีเป้ำหมำยขุดสระน้ ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลบ.ม.  
จ ำนวน 45,000 บ่อ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน ขนำด 1,260 ลบ.ม. ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

3,153 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของเป้ำหมำย 45,000 บ่อ 
 2) จัดสรรงบประมำณ 804.60 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 36.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.49  

ของงบประมำณทีจ่ัดสรร 
 

********************************* 



 

 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานตามนโยบายส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ใหเ้กิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับทีแ่น่นอน

2. เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบรูณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เปา้หมายของโครงการ แปลงใหญ่ป ี2559 ปทีี ่3 จ านวน 597 แปลง  แปลงใหญ่ป ี2560 ปทีี ่2 จ านวน 1,951 แปลง และ แปลงใหญ่ป ี2561  ปทีี ่1 จ านวน 1,838 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2559  ถึงป ี2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 3,643.91 ล้านบาท (แปลงป ี2559 ปทีี ่3 จ านวน 2,085.42 ล้านบาท  แปลงป ี2560 ปทีี ่2 จ านวน 1,114.13 ล้านบาท

แปลงป ี2561 ปทีี ่1 จ านวน 351.33 ล้านบาท และ งบบริหารจัดการ จ านวน 93.03 ล้านบาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายทอดความรู้
    1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)    ใหก้ับเกษตรกร
           1) จัดท าแผนพฒันารายแปลง/แผนธุรกิจ แปลง 172 172 100.00
           2) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพตลาด แปลง 172 - -
               การบริหารจัดการกลุ่ม
           3) พฒันาเกษตรกรเปน็ smart farmer แปลง 172 - -
    1.2 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร
          - สร้างมูลค้าเพิม่/แปรรูป แปลง 172 - -
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ร้อยละ

1. แปลงใหญ่ป ี2559 (597 แปลง) ปทีี ่3

แผนปฏบิตัิงาน

                   1. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่                   
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

    2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต /
          นวัตกรรม)
          1) จัดท าแผนพฒันารายแปลง/แผนธุรกิจ แปลง 742 742 100.00
          2) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพตลาด ราย 38,320 - -
              การบริหารจัดการกลุ่ม
          3) พฒันาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer แปลง 742 - -
              และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
    2.2 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร
          1) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร เน้นการพฒันา แปลง 742 - -
              คุณภาพและประสิทธิภาพ
          2) พฒันาสินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน GAP แปลง 742 - -

    3.1 การเตรียมการ
          1) รับรองแปลงผ่าน SC (ภายในเดือนธันวาคม 2560) แปลง 506 - -
          2) จัดเวทวีิเคราะหเ์พือ่ก าหนดเปา้หมายการพฒันาแผน แปลง 506 506 100.00
              รายแปลง
          3) จัดท าแผนพฒันารายแปลง แปลง 506 - -
    3.2 การถ่ายทอดความรู้
          1) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรด้านการลดต้นทนุการผลิต แปลง 506 - -
              เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
          2) ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียรู้เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต แปลง 506 - -
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2. แปลงป ี2560 (1,951 แปลง) ปทีี ่2

3. แปลงป ี2561 (แปลงใหม)่ ปทีี ่1



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

          3) พฒันาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer แปลง 742 - -
              และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
 3.3 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน้ า
        -  สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร แปลง 506 - -
 3.4 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
       - ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพและ แปลง 506 - -
         ประสิทธิภาพ
 3.5 การเชื่อมโยงการตลาด
       - ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยง แปลง 506 - -
         การตลาด
4. สนับสนุนสินเชือ่เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     - จ านวนแปลงสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ แปลง 2,000 125 6.25  - มีแปลงใหญ่ทีไ่ด้รับการอนุมัติแล้ว  

   125 แปลง วงเงินทีไ่ด้รับการอนุมัติ
   668,485,344 บาท

    5.1 การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ คร้ัง 6 1 16.67
          เขตจังหวัด
    5.2 พฒันาเจ้าหน้าที่ คน 350 200 57.14
    5.3 พฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็ผู้จัดการแปลง คน 597 - -
6. งบประมาณเบกิจ่าย บาท 654,043,000 58,200,161 8.90
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5. การบริหารจัดการ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันเพือ่ใหเ้กิดการรวมกันผลิตและร่วมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับทีแ่น่นอน                                                            

2. เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดต้นทนุการผลิตและมีผลต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบรูณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เปา้หมายของโครงการ 2,350 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 778,284,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

1. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 2,350 - -
    (แปลงต่อเน่ืองป ี60 จ านวน 1,175 แปลง แปลงใหญ่ป ี61 
     จ านวน 1,175 แปลง)
     1.1 การบริหารจัดการชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน  - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้
           1) บริหารจัดการชุมชนเพือ่สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน คน 46,500 - -    1. จัดท าแผนปฏบิติังานรายแปลง
                โดยการท าทะเบยีนสมาชิกและบนัทกึข้อมูลพืน้ฐาน    2. จัดสรรและโอนเงินงบประมาณใหก้ับ

       ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว 
            2) จัดการชุมชนเพือ่สร้างความเข้มแข็งโดยจัดเวทชีุมชน แปลง 1,856 - -        สถาบนัวิทยาศาสตร์ข้าวแหง่ชาติ
            3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มระดับจังหวัด คน 5,300 - -        กองเมล็ดพนัธุ์ข้าว และกองตรวจสอบ
                เพือ่ติดตามใหค้ าแนะน าในการบริหารจัดการกลุ่ม        รับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภณัฑ์
                (2 คร้ัง/ป)ี    3. จัดสรรและโอนงบประมาณเบกิจ่าย

แปลง 494 - -        แทนกันใหก้ับกรมส่งเสริมการเกษตร
       และ กรมพฒันาทีดิ่น
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                ของสมาชิก และขอบเขตแปลง

            4) จัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพือ่เตรียมความพร้อม
                ในการด าเนินงาน

             2. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(นาแปลงใหญห่ลกัเกณฑ์ใหม)่            
   ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ราย 1,230 - -

ราย 3,894 - -

               6 หลักสูตร
     1.2 การพัฒนาด้านการผลิต
           1) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว

ไร่ 400,000 - -
แปลง 719 - -
แปลง 1,856 - -
เคร่ือง 118 - -

ไร่ 160,000 - -
กลุ่ม 4,000 - -

                 แบบกลุ่ม

แปลง 1,856 - -

               - สนับสนุนเคร่ืองปลูกข้าว ชุด 1,175 - -
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           3) กลุ่มบริหารศัตรูข้าว
               - พฒันาด้านการผลิตโดยส่งเสริมการบริหารจัดการ
                 ศัตรูข้าว
           4) กลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตร

               - สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ์
               - สนับสนุนเคร่ืองคัดท าความสะอาดเมล็ดพนัธุ์ข้าว
           2) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ
               - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ดี (30% ของพืน้ที่)
               - พฒันาด้านการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพโดยการ
                 พฒันาผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP 

           6) พฒันาทมีผู้จัดการแปลง อบรมองค์ความรู้และวิธีการ
               ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวใหม้ีคุณภาพ 

               - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว (20% ของพืน้ที่)
               - สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพนัธุ์ข้าว

           5) สัมมนาสร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่/สัมมนาสร้าง
               เครือข่าย ผ่าน ศขช . / สัมมนาสรุปผลการเพิม่ศักยภาพ
               กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่าน ศขช .



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ราย/ราย 150/127 - -

                ตามมาตรฐานGAP ด้าน ICS
แปลง 1,856 - -

จังหวัด 71 - -
แหง่ 50 - -

               เพือ่เพิม่ศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่
ราย 37,120 - -
บาท 778,284,200 5,787,000 0.74
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           3) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพือ่สร้างข้อตกลงด้านการตลาด
2. งบประมาณเบกิจ่าย

                ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว และการผลิตข้าว

              - จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิต
     1.3 การพัฒนาด้านการตลาด
           1) ส ารวจความต้องการซ้ือข้าวแต่ละพืน้ที่
           2) ยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร/
               วิสาหกิจชุมชน ใหไ้ด้มาตรฐาน GMP และ HACCP

          5) ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
              - จัดเวทเีรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน  กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น 
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาศักยภาพ ของศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ใหม้ีความพร้อมในการใหบ้ริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ 
    และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทัง้การใหบ้ริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพืน้ที่
2. เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเปน็ผู้ถ่ายทอดความรู้
3. เพือ่เปน็กลไกในการบรูณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปญัหาและพฒันาการเกษตรในพืน้ที่

เปา้หมายของโครงการ 1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่ายได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 414,264,287  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 พฒันาศักยภาพของ ศพก.
          1) การพฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ศูนย์ 882 - -
              สินค้าเกษตร
    1.2 บริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
          1) การประชุมคณะท างาน ศพก. (ส่วนกลาง) ราย 55 - -
          2) การประชุมคณะกรรมการ ศพก. ราย 8,820 8,820 100.00
          3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ราย 1,764 1,764 100.00
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ร้อยละ

            3. โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.)             
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

          4) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ราย 231 231 100.00
          5) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ราย 18 18 100.00
          6) การถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ ราย 20 20 100.00
          7) ถอดบทเรียน ศพก. 9 เขต เขต 9 - -
          8) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพือ่ขับเคล่ือน ศพก. ราย 55 55 100.00
               ส่วนกลาง
          9) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพือ่ขับเคล่ือน ศพก. ราย 7,000 - -
               ระดับจังหวัด -
          10) การประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอก ราย 120 120 100.00
                 เพือ่คัดเลือกผลงานวิจัยน าสู่การใช้ประโยชน์ -
          11) การประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพือ่จัดท าเมนู ราย 30 - -
                 ทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร
    1.3 สนับสนุนการใหบ้ริการ
          1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เร่ิมต้นฤดูกาล ศูนย์ 882 - -
              ผลิตใหม่ (Field day)  
          2) การสนับสนุนการใหบ้ริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ 882 - -
              แก่ ศพก .
    1.4 พฒันาเกษตรกรผู้น า
          1) จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า ราย 26,460 26,460 100.00
    1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,709,500 30,010,175 11.97
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมการข้าว

    2.1 การท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว เพือ่การศึกษาดูงาน/ ศูนย์ 450 25 5.56

           เรียนรู้การจัดการในแปลงเรียนรู้

    2.2 บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/วารสารด้านการเกษตร ศูนย์ 882 - -

    2.3 การประชุมศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศูนย์ 450 - -  - อยู่ในระหว่างด าเนินการขอนัดหมาย

           ด้านข้าว    เพือ่จัดประชุม

    2.4 พฒันาศูนย์เครือข่ายข้าว ฐานเรียนรู้/องค์ความรู้ ศูนย์ 450 350 77.78

          (ศขช./ศูนย์เครือข่าย ศพก.)

    2.5 ประสานความร่วมมือผู้น าเกษตรกรด้านข้าว ราย 9,000 - -  - อยู่ในระหว่างด าเนินการน านักเรียน นักศึกษา

          (การน านักเรียน/นักศึกษา ดูงานในแปลงเรียนรู้เร่ืองข้าว)    เข้าศึกษาดูงานในพืน้ที ่รอบที ่1 จ านวน

   4,320 ราย

    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 18,385,000 941,000 5.12

3. กรมประมง

    3.1 พฒันาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ใน ศพก. ศูนย์ 882 21 2.38

    3.2 พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ศูนย์ 882 - -

    3.3 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) คร้ัง 882 1 0.11

    3.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 200 ราย ต่อ ศพก. ราย 176,400 1,085 0.62

    3.5 พฒันาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายใหม่ ศูนย์ 882 2 0.23

          (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.)

    3.6 พฒันาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายเดิม ศูนย์ 2,646 3 0.11

          (3 เครือข่าย ต่อ ศพก.)
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    3.7 สนับสนุนงานตามนโยบาย SC คร้ัง 882 32 3.63

    3.8 บริหารจัดการและขับเคล่ือนเครือข่ายด้านประมง ศูนย์ 882 10 1.13

           ใหเ้ปน็เครือข่าย ศพก .

    3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,772,300 104,921.16 0.59

4. กรมปศุสัตว์

    4.1 พฒันาความพร้อมของ ศพก. ศูนย์ 882 344 39.00

    4.2 ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก. ราย 882 281 31.86

    4.3 ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ราย 8,820 2,608 29.57

    4.4 สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว)์ ศูนย์ 882 235 26.64
    4.5 ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว)์ ศูนย์ 882 235 26.64
    4.6 สนับสนุนพนัธุ์สัตว์และปจัจัยการผลิตใหแ้ก่ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ 882 81 9.18
          ศพก. (ด้านปศุสัตว)์

    4.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,857,200 3,149,001 15.86
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 การจัดท าแปลงเรียนรู้ ไร่ 1,093 60 5.49

    5.2 การอบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 12,605 621 4.93

    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 24,637,807 6,004,238 24.37

6. กรมหม่อนไหม

    6.1 ประชาพจิารณ์/ชี้แจงโครงการ/ประชุมกลุ่มเกษตรกร คร้ัง 1 1 100.00

    6.2 จัดท า/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม จุด 11 3 27.27
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    6.3 จัดท าจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการ จุด 6 2 33.33

           ด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปญัหา

           และรับเร่ืองร้องเรียน

    6.4 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเล้ียงไหมเบือ้งต้น ราย 295 124 42.03

    6.5 ฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตร ราย 140 81 57.86

          ทฤษฎใีหม่

    6.6 ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและจัดงานถ่ายทอด คร้ัง 3 - -  - รอ กสก. เปน็ผู้จัดท าแผน ซ่ึงจะเร่ิมจัดงาน

           องค์ความรู้ (Field Day)     ช่วงก.พ. - มิ.ย. 2561  อย่ระหว่าง

    6.7 สนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. และ ศพก. เครือข่าย ศูนย์ 110 -     การจัดท าปา้ยองค์ความรู้

    6.8 ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 130 28 21.54  - ติดตามโดยส่วนกลาง/เขต/ศูนย์

    6.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,996,100 247,489 4.13

7. กรมชลประทาน

    7.1 ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ศูนย์ 882  -  -  - กรมชลประทานได้โอนจัดสรรงบประมาณ

          ในพืน้ที ่882 อ าเภอ 76 จังหวัด    ใหห้น่วยงานทีรั่บผิดชอบแล้ว เปน็เงิน

    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,820,000 5,821,200 66.00    5,821,200 บาท

8. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

    8.1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

           สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

67



ผล (1 ต.ค. 60 -
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ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
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เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

            1) การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมเร่ืองการปฏบิติัการ แผ่น 88,200 88,200 100.00  - แจกแผ่นพบัให ้ศพก. 882 ศูนย์ ศูนย์ละ

                 ฝนหลวง    100 แผ่น งบประมาณ 500,000 บาท

            2) การใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิติัการ ราย 500 207 41.40

                 ฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย)

    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 500,000 100.00

9. กรมพัฒนาทีด่ิน

    9.1 พฒันาฐานเรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นประจ าศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 17 1.93

          การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    9.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,613,800 144,610 1.50

10. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

       10.1 ประสานงาน การสนับสนุน ส่งเสริม และพฒันา ศูนย์ 140 22 15.71

                ศักยภาพศูนย์/แปลง/ฐานเรียนรู้

       10.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,475,000 3,500,000 46.82  - โอนเงินใหจ้ังหวัดแล้ว 3,500,000 บาท
11. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

      11.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ ศูนย์ 882 691 78.34  - เนือ่งจากประสบอุทกภยัในหลายพืน้ที่

      11.2 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห ์ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพือ่ใช้ ศูนย์ 882 773 87.64  - ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้

              เปน็แนวทางการจัดท าข้อมูลต้นทนุอาชีพประจ า    ขาดความคล่องตัว ส่งผลกระทบต่อผลการ

              ฐานเรียนรู้ (ต้นทนุองค์ความรู้ของศูนย)์    ปฏบิติังานซ่ึงไม่เปน็ไปตามแผนในภาพรวม

      11.3 พฒันาฐานเรียนรู้ด้านบญัชีประจ าศูนย์ ทีเ่หมาะสมกับ ศูนย์ 882 790 89.57  - หน่วยงานหลักระดับจังหวัดมีเปา้หมาย

               สภาพแวดล้อมของศูนย์    ศูนย์เรียนรู้ฯทีไ่ม่ชัดเจน เช่น มีการเปล่ียนแปลง

      11.4 อบรมครูบญัชีประจ าฐานเรียนรู้ ราย 882 876 99.32
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ร้อยละ
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เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

      11.5 วางแผนก าหนดตารางการใหบ้ริการของศูนย์ และตาราง ศูนย์ 882 705 79.93  - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทีใ่ช้ในการอบรม ก่อใหเ้กิดปญัหา

              การเข้าปฏบิติังานประจ าเดือนของครูบญัชี     ด้านการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร

      11.6 จัดใหม้ีครูบญัชีประจ าศูนย์เพือ่ใหบ้ริการความรู้ด้าน ศูนย์ 882 705 79.93     เกษตรด้านบญัชีประจ าศูนย์เรียนรู้ทีใ่หบ้ริการ

               การจัดท าบญัชีแก่เกษตรกร ตามตารางการให้     ความรู้ด้านการจัดท าบญัชีแก่เกษตรกร

               บริการของศูนย์

      11.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 31,000,000 6,816,176.40 21.99

12. กรมส่งเสริมสหกรณ์

      12.1 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองสหกรณ์ ศูนย์ 882 - -  - การด าเนินงานในระดับพืน้ทีอ่ยู่ระหว่าง

               การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์    ประสานงานหน่วยงานทีร่่วมบรูณาการและ

      12.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร ศูนย์ 353 - -    วางแผนด าเนินงาน

      12.3 บริการข้อมูลข่าวสาร (ส่ือเรียนรู้ด้านการสหกรณ์) ศูนย์ 882 - -

      12.4 พฒันาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ใหม้ีความพร้อม

               เปน็ศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ของ ศพก . 

               1) ประชุมเชิงปฏบิติัการ "การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ สหกรณ์ 288 288 100.00

                   การสหกรณ์ยุคดิจิทลั "

              2) ประชุมเชิงปฏบิติัการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ" คร้ัง 20 - -

                  ระหว่างสหกรณ์ และ ศพก .ในระดับจังหวัด     

              3) ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์ 288 - -

                   และ ศพก .

       12.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,267,100 1,087,207 11.73
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แผนปฏบิตัิงาน

13. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

       13.1 บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/ คร้ัง 58 4 6.90

                วารสารด้านการเกษตร )

       13.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,230,480 866,380 8.47
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร  กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน  กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่แก้ไขปญัหาการไร้ทีดิ่นท ากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพฒันาอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแหง่ชาติ (คทช.)
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2559 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 272,953,355  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์

    1.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 19 - -

    1.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,710 - -

    1.3 จัดประชุมคณะท างาน/ผู้ปฏบิติังานภายใต้ คทช. จังหวัด แหง่ 19 19 100.00  - ประชุม 1 คร้ัง จากเปา้หมาย 4 คร้ัง

    1.4 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรในพืน้ทีเ่ปา้หมายใหม่ ราย 1,710 - -

    1.5 ขับเคล่ือนแผนปฎบิติังานส่งเสริมและพฒันาอาชีพ แหง่ 81 - -

    1.6 ส่งเสริมใหม้ีการจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แหง่ 19 - -

    1.7 ติดตามรายงานผลการด าเนินงานในพืน้ที่ แหง่ 81 19 23.46

    1.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,855,900 173,545 9.35
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ร้อยละ

                 4. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพภายใตก้ารจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล                    

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมประมง

    2.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 4 - -

    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 3,000 1,442 48.07

    2.3 จัดต้ังจุดสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 15 5 33.33

    2.4 บริหารจัดการแหล่งน้ า แหง่ 15 16 106.67
    2.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,192,000 5,724 0.06
3. กรมปศุสัตว์

    3.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 10 9 90.00  - อยู่ในระหว่างการคัดกรองเกษตรกร

    3.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 6,000 - -
    3.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,037,420 - -
4. กรมวิชาการเกษตร

    4.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 2 - -

    4.2 แปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื ไร่ 13 - -

    4.3 สนับสนุนพชืพนัธุ์ดี ต้น 1,300 - -

    4.4 อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 50 - -
    4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 249,000 - -
5. กรมหม่อนไหม

    5.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 5 - -

    5.2 การอบรมเร่ืองหม่อนไหม ราย 445 - -
    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,582,490 - -
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

6. กรมชลประทาน

    6.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 3 - -

          1) ฝายบา้นพไุม้แดงพร้อมระบบส่งน้ า แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง

          2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นควนสินชัย แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างรออนุมัติใช้เงินกันไว้เบกิเหล่ือมปี

          3) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

    6.2 งบประมาณเบกิจ่าย บาท 218,961,400 - -
7. กรมพัฒนาทีด่ิน

    7.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 53 - -

    7.2 การพฒันาพืน้ทีดิ่น

          1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สด ตัน 118 10 8.46

          2) ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ 18,055 1,310 7.26

          3) จัดหาปนูเพือ่การเกษตร (โดโลไมท์) ตัน 3,010 - -

          4) ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด ไร่ 6,020 400 6.64

          5) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน 1,055 20 1.90

          6) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 45,400 800 1.76

          7) วิเคราะหดิ์นและแนะน า ราย 2,364 - -

          8) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่น ราย 377 - -
    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 13,949,545 1,870,984 13.41
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ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

8. ส านักงานการปฎริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    8.1 พืน้ทีโ่ครงการในเขตปฎรูิปทีดิ่น แหง่ 27 20 74.07
    8.2 การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร 
          1) จ านวนพืน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ไร่ 20,619 14,271 69.21
          2) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 2,013 1,300 64.58
    8.3 การพฒันาพืน้ทีดิ่น 
          1) กิจกรรมปรับพืน้ที่ แปลง 5 3 60.00
          2) กิจกรรมปผัูงแปลง แปลง 3 - -
    8.4 การพฒันาแหล่งน้ าและการพฒันาปจัจัยพืน้ฐาน 
          1) การก่อสร้างถนน แหง่ 10 - -
          2) ระบบสาธารณูปโภค แหง่ 20 - -
    8.5 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,300 - -
    8.6 การอบรมเกษตรกร ราย 1,300 - -
    8.7 การจัดหาแหล่งเงินทนุ แหง่ 3 - -
    8.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,925,600 432,700 3.96
9. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

    9.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 29 14 48.28

    9.2 การอบรมการจัดท าบญัชี และติดตามผล ราย 1,293 612 47.33
    9.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - -  - ใช้งบปกติประจ าปี
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ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

10. กรมส่งเสริมการเกษตร

      10.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 32 22 68.75

      10.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสมกับ ราย 8,000 2,671 33.39  - อยู่ในระหว่างด าเนินการ

               ศักยภาพพืน้ที่

      10.3 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ราย 8,000 2,671 33.39
      10.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,200,000 2,403,900 33.39
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงกระบอืใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตกระบอืทัง้ระบบแบบครบวงจร

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

5,000 ราย (500 กลุ่ม) เล้ียงกระบอืรวมทัง้ส้ิน 25,000 ตัว 

ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)

งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 344,500,000 บาท)

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีป่ลูกข้าว

    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 25 45.45   - ปจัจุบนัมี 25 จังหวัดทีม่ีการส่งเสริม

    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 25,000 7,670 30.68     การเล้ียงกระบอื

    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 500 182 36.40  - เกษตรกรลาออกไม่ผ่านการอนุมัติ 

ราย 5,000 1,534 30.68

2. การสนับสนุนสินเชือ่
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 500 18 3.60 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั

บาท 1,500,000,000 168,773,646 11.25 2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท
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 5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

 1) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งกระบอื

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 211,500,000  -  - 3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 141,000,000  -  -     กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ

    เหล่านัน้

3. ถ่ายทอดความรู้ 4. โครงการฯ เปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร

    - เกษตรกรทีไ่ด้รับอบรม กลุ่ม 500 91 18.20     ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

ราย 5,000 915 18.30 5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

4. การส่งเสริมการเลีย้งกระบอืแก่เกษตรกร     กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงิน 

    4.1 การจัดหากระบอืแม่พนัธุ์ ตัว 25,000 1,670 6.68     จาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 

    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงกระบอื ราย 5,000 334 6.68
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวกระบอื (ไมโครชิพ) ตัว 25,000  -  -
    4.4 ผสมเทยีมกระบอื ตัว 25,000  -  -

    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 5,000  -  -

    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 5,000 32 0.64

ไร่ 25,000 160 0.64

    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 500  -  -

          คร้ัง 4  -  -

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,844,500,000 169,713,646 9.20
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตโคเนือ้ทัง้ระบบ

แบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 120,000 ไร่

 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,000 ราย (2,400 กลุ่ม) เล้ียงโคเนือ้รวมทัง้ส้ิน 120,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 10,907,400,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 9,000,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 1,907,400,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีป่ลูกข้าว

    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 38 69.09  - ปจัจุบนัมี 38 จังหวัดทีม่ีการส่งเสริม

    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 120,000 59,030 49.19     การเล้ียงโคเนือ้

    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 2,400 1,400 58.33  - เกษตรกรขอลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ

ราย 24,000 11,806 49.19

2. การสนับสนุนสินเชือ่
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 2,400 136 5.67   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั 

บาท 9,000,000,000 1,007,962,215 11.20   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
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5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

 2) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งโคเน้ือ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 1,269,000,000  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

   2.3 การช าระเงินกู้ บาท 846,000,000  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ถ่ายทอดความรู้   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร

    - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 2,400 735 30.63       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

ราย 24,000 7,350 30.63   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

      กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 

4. การส่งเสริมการเลีย้งโคเน้ือแก่เกษตรกร       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 

    4.1 การจัดหาโคเนือ้แม่พนัธุ์ ตัว 120,000 11,080 9.23

    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงโคเนือ้ ราย 24,000 2,216 9.23
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ) ตัว 120,000  -  -
    4.4 ผสมเทยีมโคเนือ้ ตัว 120,000  -  -

    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 24,000  -  -

    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 24,000 718 2.99

ไร่ 120,000 3,590 2.99

    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 2,400  -  -

          คร้ัง 4  -  -

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,907,400,000 1,015,962,215 9.31
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงแพะใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตแพะทัง้ระบบแบบครบวงจร

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 2,500 ไร่ 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เล้ียงแพะรวมทัง้ส้ิน 16,000 ตัว  

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงป ี30 กันยายน 2564)

งบประมาณของโครงการ จ านวน 149,564,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 116,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 33,564,000 บาท)

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีก่ารผลิต

    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 8 14.55  - ปจัจุบนัมี 8 จังหวัด ทีม่ีการส่งเสริมการเล้ียงแพะ

    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 740 29.60   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั 

     1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 50  -  -   2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท

ราย 500  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

2. การสนับสนุนสินเชือ่       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 50 2 4.00   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกรทีจ่ะเลือก

บาท 116,000,000 9,238,000 7.96        ใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
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 5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

  3) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไมเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งแพะ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

    ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 14,964,000  -  -   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 9,976,000  -  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 

3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50 11 22.00       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 

     - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 50 11 22.00

ราย 500 110 22.00

4. การส่งเสริมการเลีย้งแพะแก่เกษตรกร

    4.1 การจัดหาแพะพอ่แม่พนัธุ์ ตัว 16,000 1,580 9.88

           1) แม่พนัธุ์ ตัว 15,000 1,500 10.00

           2) พอ่พนัธุ์ ตัว 1,000 80 8.00

    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ราย 500 50 10.00

    4.3 การดูแลสุขภาพแพะ ราย 500  -  -

    4.4 ผสมเทยีมแพะ ตัว 3,000  -  -

    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500  -  -

    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 500 14 2.80

ไร่ 2,500 800 32.00

    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -

          คร้ัง 4  -  -

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 149,564,000 9,658,000 6.46
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพชือาหารสัตว์เปน็การค้า ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลูกข้าว เพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน  จ านวน 500 ราย 

(50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ 3 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)

งบประมาณของโครงการ จ านวน 85,780,000  บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 15,780,000 บาท)

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

  ผล (1 ต.ค. 60 -  

31 ธ.ค. 60)
1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีก่ารผลิต   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั 

    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 2 3.64   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท

    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 155 6.20   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 50 4 8.00       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

ราย 500 31 6.20   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร

2. การสนับสนุนสินเชือ่       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500  -  -   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

บาท 70,000,000  -  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงิน 

      จาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 
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   5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

 4) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการท านาหญา้

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



  ผล (1 ต.ค. 60 -  

31 ธ.ค. 60)

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 4,830,000  -  -

    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 3,220,000  -  -

3. ถ่ายทอดความรู้
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 50 2 4.00

ราย 500 22 4.40

4. การส่งเสริมการท านาหญ้า

    4.1 จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า ราย 50  -  -

ไร่ 2,500  -  -

    4.2 จัดเตรียมเคร่ืองหัน่สับพชือาหารสัตว์ ชุด 500  -  -

    4.3 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500  -  -

    4.4 จัดท าระบบน้ า ราย 500 31 6.20

ไร่ 2,500 155 6.20

    4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -

          คร้ัง 4  -  -

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 85,780,000 661,400 0.77
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หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์และเปา้หมายโครงการ ใช้เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาด และเปน็เงินทนุใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือ และรอจ าหน่ายยางพารา

เมือ่เหน็ว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ 1. ด าเนินการรับซ้ือยาง ใช้ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี3 เดือน (1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)

2. ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหก้ับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เปน็วันที ่31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ในป ี2560 - 2561 
ช่วงทีข่ยายระยะเวลาใหใ้ช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

งบประมาณโครงการป ี2561  -
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. ปริมาณการรับซ้ือยาง ตัน 212,947 212,947 100.00
2. ปริมาณยางทีส่ามารถระบายได้ ตัน  - 175,801  - - มติ ครม. เมือ่วันที ่15 ก.พ. 58 อนุมัติให้
3. ปริมาณยางคงเหลือ ตัน  - 54,870  -   บริหารจัดการสต็อกยางของโครงการพฒันา

  ศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษา
  เสถียรภาพราคายาง ควบคู่ไปกับบริหาร
  จัดการสต็อกยางของโครงการมูลภณัฑ์กันชน
  รักษาเสถียรภาพราคายาง
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6. นโยบายยางธรรมชาติ

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ร้อยละ

             1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง                   

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ ใช้เปน็เงินทนุหมุนเวียนใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือและจ าหน่ายยางพารา
เปา้หมายของโครงการ 900,000 ตันต่อปี
ระยะเวลาของโครงการ 1. เร่ิมต้ังแต่วันที ่1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563

2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เร่ิมต้ังแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
3. ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหเ้สร็จส้ินไม่เกิน 36 เดือน ทัง้นี ้ไม่เกินวันที ่31 มีนาคม 2563

งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร/กลุม่วิสาหกิจชุมชน
   1.1 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 510 382 74.90 หมายเหตุ : กยท. ใช้ข้อมูลรายงานของ
         ทีข่อยื่นกู้ ล้านบาท 5,055.45  -  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. 
   1.๒ จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 382 368 96.34  - มีการเบกิจ่ายเงินกู้มากกว่าวงเงินทีอ่นุมัติ
         ทีไ่ด้รับอนุมัติ ล้านบาท 6,046.77 7,056.18 116.69    เนือ่งจาก ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้เพิม่เติมใหส้ถาบนั
   1.3 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กล่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 368 270 73.37    เกษตรกรจากวงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติเดิมซ่ึงสถาบนั
         ส่งช าระคืนเงินกู้ ล้านบาท 7,056.18 5,984.92 84.82    เกษตรกรได้เบกิจ่ายและช าระคืนเงินกู้ให้
   1.4 ผลการรวบรวม/รับซ้ือยางพาราของสถาบนัเกษตรกร ตัน 900,000 1,293,703.58 143.74    ธ.ก.ส. แล้ว

ล้านบาท 55,888.20
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท 10,000 7,056.18 70.56
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

                   2) โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา                   

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

 6. นโยบายยางธรรมชาติ



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยางรวม 809,119 ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ 1. เร่ิมต้ังแต่วันที ่30 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558

2. ขยายระยะเวลาเพิม่เติม ต้ังแต่วันที ่13 มิถุนายน 2560 - 11 กันยายน 2560
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 13,132.50 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
    1.1 เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการ ครัวเรือน 809,143 722,887 89.34  - เกษตรกรไม่มาแจ้งเข้าร่วมโครงการและ
    1.2 เจ้าของสวนยาง ครัวเรือน 722,887 715,336 98.96    แจ้งไม่เข้าร่วมโครงการจ านวน 86,256 

ล้านบาท  - 6,436.08  -     ครัวเรือน
    1.3 ผู้กรีดยาง ราย 722,887 678,642 93.88  - โครงการสร้างความเข้มแข็ง

ล้านบาท  - 40,944.61  -    ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางส้ินสุดแล้ว
2. งบประมาณเบกิจ่าย ล้านบาท 13,132.50 10,530.54 80.19    เมือ่ 11 กันยายน 2560
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 6. นโยบายยางธรรมชาติ

                  3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง                   
   ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วยแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561 

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ ใช้เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาด และเปน็เงินทนุใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือและรอจ าหน่ายยางพารา 

เมือ่เหน็ว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ 1. ด าเนินการรับซ้ือยาง ใช้ระยะเวลา 18 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559)

2. ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหก้ับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เปน็วันที ่31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ในป ี2560 - 2561 
ช่วงทีข่ยายระยะเวลาใหใ้ช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

งบประมาณโครงการป ี2561  -
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. ปริมาณการรับซ้ือยาง ตัน 148,800 148,800 100.00
2. ปริมาณยางทีส่ามารถระบายได้ ตัน  - 142,729  - - มติ ครม. เมือ่วันที ่15 ก.พ. 58 อนุมัติให้
3. ปริมาณยางคงเหลือ ตัน  - 49,773  -   บริหารจัดการสต็อกยางของโครงการพฒันา

  ศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษา
  เสถียรภาพราคายาง ควบคู่ไปกับบริหาร
  จัดการสต็อกยางของโครงการมูลภณัฑ์กันชน
  รักษาเสถียรภาพราคายาง

87
 6. นโยบายยางธรรมชาติ

ร้อยละ

                4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง                

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

      ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                     กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดสินค้าการเกษตร ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ              
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๑. เพือ่ใหม้ีกรอบทศิทางการพฒันาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้อย่างเปน็ระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปญัหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน

๒. เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมัน่คงในอาชีพ รายได้ และมีความเปน็อยู่ทีดี่ขึ้น  รวมทัง้เพิม่มูลค่าของผลไม้และขยายการส่งออกใหม้ากขึ้น
3. เพือ่ใหม้ีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดทีท่กุภาคส่วนเข้าถึงได้

เปา้หมายของยุทธศาสตร์ 1. สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉล่ียราคาทีเ่กษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าราคาต้นทนุการผลิตส่งผลใหมู้ลค่าของผลไม้ ตามราคาทีเ่กษตรกรขายได้เพิม่ขึ้น
    และเพิม่ผลตอบแทนใหแ้ก่เกษตรกร เปา้หมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า 7 ชนิด โดยมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพิม่ขึ้น จาก 10,000 บาท/ไร่ ในป ี2558
    เปน็ 13,000 บาท/ไร่ ในป ี2562
2. เพิม่มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภณัฑ์แปรรูป ใหม้ีอัตราการเจริญเติบโตเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อป ีและพฒันาผลไม้คุณภาพได้มาตรฐาน
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ระยะเวลาของยุทธศาตร์   ป ี2558 - 2562
งบประมาณป ี2561 จ านวน 25,173,738  บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

    การผลิตไม้ผลคุณภาพดี 
ราย 12,000 7,200 60.00

ราย 12,000 7,200  -
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      7. ยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
      ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต               
       ไม้ผล

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต  (กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต)
1. พฒันาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

    1.1 จัดเวทวีิเคราะหป์ระเด็นปญัหาผ่านกระบวนการเรียนรู้
           แบบมีส่วนร่วม

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แปลง 45  -  -  - ด าเนินการในไตรมาสที ่2
คน 120 120 100.00

เร่ือง 3  -  -  - ในไตรมาสที ่2 จ านวน 2 เร่ือง และไตรมาสที ่3
   จ านวน 1 เร่ือง 

ราย 80  -  -  - ด าเนินการในไตรมาสที ่2

คร้ัง 1  -  -

จังหวัด 34  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรงบประมาณ มีแบบ 
  ด าเนินการไตรมาส 2

2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
     2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลาดรองรับ แหง่ 92 28 30.43
           รวมทัง้การจัดระบบการผลิตแต่ละพืน้ที ่เพือ่ใหผ้ลผลิต

     2.2 การลดต้นทนุการผลิตและเพิม่คุณภาพผลผลิต จังหวัด 19  -  -
     2.3 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลทีป่ระสบความส าเร็จ คน 325  -  -
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           ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี

     1.6 สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
            องค์กร
     1.7 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพฒันาคุณภาพ
            ผลไม้ทัง้ในและนอกฤดูกาล
     1.8 ส่งเสริมการใช้ปุย๋อินทรีย์

     1.3  จัดท าแปลงเรียนรู้
     1.4  สัมมนาเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการบริหาร
            จัดการการผลิตไม้ผล
     1.5 จัดท าเอกสารวิชาการ



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด
  1. กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภณัฑ์แปรรูป

ชนิด 5  -  -  - ด าเนินการในไตรมาส 2 (ผลไม้ 5 ชนิด)
   ขณะนีอ้ยู่ระหว่างประสานงานกับ SCG
   เพือ่จัดท าบรรจุภณัฑ์ยืดอายุผลไม้สด

แหง่ 1  -  -  - จัดท าแผนปฏบิติังานเพือ่ลงส ารวจพืน้ทีแ่ปลงใหญ่
   สินค้าสับปะรด  ต.หนองพนัจันทร์  อ.บา้นคา
   จ.ราชบรีุ

  2. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์
จุด 3  -  -  - ในไตรมาสที ่2 จ านวน 2 จุด 

   และไตรมาสที ่3 จ านวน 1 จุด
คร้ัง 5 1 20.00  - ในประเทศ 3 คร้ัง ด าเนินการแล้ว 1 คร้ัง

   และจะด าเนินการในไตรมาส 2-3 อีก 2 คร้ัง
 - ในต่างประเทศ 2 คร้ัง ในไตรมาส 4

      2.3 จัดนิทรรศการเพือ่ส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้าน 
             การรับรองของไทยในต่างประเทศ ประเทศ 4  -  -  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)

แหง่ 92 28 30.43
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             ในประเทศและต่างประเทศ

1. ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานสมาชิก ด้านการตลาดและการผลิต
    ของสหกรณ์

1.2 พฒันาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ และเชื่อมโยงการผลิต
             การตรวจสินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน

      2.1 รณรงค์และส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
             ผลไม้ด้อยคุณภาพ
      2.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภณัฑ์ทัง้

      1.1 การพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลไม้สดและแปรรูป



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

จังหวัด 9  -  -  - ด าเนินการในไตรมาส 2 (จังหวัดพะเยา)
   ไตรมาส 3 (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู
   ระยอง และจันทบรีุ) ไตรมาส 4 (จังหวัด
   ศรีสะเกษ  นครราชสีมา และนราธิวาส)

เร่ือง/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึการเจิญเติบโตมังคุดเสียบยอด
   และต้นมังคุดแม่

เร่ือง/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึการเจริญเติบโตของผลผลิต
   การจัดการทรงพุม่

   1.3 ประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดทีผ่่านการคัดเลือก พนัธุ์/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
   ผลผลิตและศัตรูพชื

เร่ือง/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ความเข้มแสง และ ผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ 100  -  -  - บนัทกึการออกดอก การติดผล ปริมาณและ

         เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต               คุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ 100 20 20.00  - บนัทกึการใช้น้ า ค่าศักย์ของน้ าในใบและ

   ในดิน การออกดอก การติดผล และผลผลิต
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         และสารควบคุมการเจริญเติบโต
๒. วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ทเุรียน

   1.6 การชักน าใหม้ังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดน้ า

       
   1.2 การจัดการทรงพุม่มังคุดต้นใหญ่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
         และลดต้นทนุการผลิต (อายุมากกว่า 50 ป)ี

         ในภาคใต้ (พนัธุ์ดี 1 พนัธุ์)
   1.4 การควบคุมทรงพุม่เพือ่เพิม่ผลผลิตและคุณภาพมังคุด
   1.5 การชักน าใหม้ังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการ

          

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต)
๑.วิจัยและพฒันาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ
   และการกระจายการผลิต
   ๑.1 ศึกษาระยะปลูกทีเ่หมาะสมของมังคุดเสียบยอดจากกิ่งข้าง       

          ยอดจากกิ่งข้าง

2. พฒันาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา  และปริมาณการรับซ้ือ
    รายวันจัดท าฐานข้อมูลแหล่งผลิต และการตลาดผลไม้ไทย



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

    2.1 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาจ าแนกพนัธุ์ทเุรียนทีม่ีลักษณะ เร่ือง/ร้อยละ 100 25 25.00 - บนัทกึข้อมูลลักษณะประจ าพนัธุ์ของทเุรียน
  ตามระบบของ   IPGRI

    2.2 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาจ าแนกพนัธุ์ทเุรียนทีม่ี

    2.3  คัดเลือกทเุรียนลูกผสมชั่วที ่๑ ชุดที ่๑ - 4 สายพนัธุ์/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพการ
    2.4  คัดเลือกทเุรียนลูกผสมชั่วที ่๒    ออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพการผลิต

           ในแหล่งผลิตทเุรียนทีส่ าคัญภาคตะวันออก  

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00  - บนัทกึลักษณะคุณภาพภายนอกและภายใน
   ของผลทเุรียน คุณค่าทางโภชนาการ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00 - บนัทกึการเจริญเติบโต ความเข้มแสงปริมาณ
  คุณภาพผลผลิต และต้นทนุ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐ 10.00  - ด าเนินการหอ่ผลทเุรียนในไตรมาสที ่2
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    3.2 อิทธิพลของวัสดุหอ่ผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
          ของผลผลิตทเุรียนระยะปลูกชิด

 

    2.7 การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพและเคมีของทเุรียนพนัธุ์
แนะน าจันทบรีุ ๑  ๒ และ ๓ ทีอุ่ณหภมูิ ๑๕ องศาเซลเซียส          ทเุรียนพนัธุ์ แนะน าจันทบรีุ ๑  ๒ และ 3 ทีอุ่ณหภมูิ 15
๓. วิจัยและพฒันาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตทเุรียนคุณภาพ 
    ระยะที ่2
    3.1. การจัดทรงต้นทเุรียนรูปแบบต่าง ๆ แนวต้ังในระยะปลูกชิด  

    2.5  เปรียบเทยีบทเุรียนลูกผสมพนัธุ์ใหม่ในจังหวัดจันทบรีุ
           ตรัง ชุมพร ยะลา

           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

          ดีเด่น (ศูนย์วิจัยพชืสวนจันทบรีุ ศูนย์วิจัยพชืสวนชุมพร
          ศูนย์วิจัยพชืสวนตรัง)

          ลักษณะดีเด่น

    2.6 ศึกษาและทดสอบทเุรียนลูกผสมพนัธุ์ไหม่ในเชิงพาณิชย์ใน
แหล่งผลิตทเุรียนทีส่ าคัญภาคตะวันออก

๒. วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ทเุรียน



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 25 25.00  - ใหปุ้ย๋ในระบบน้ าสัปดาหล์ะ 1 คร้ัง
   บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
   ผลผลิต

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00  - บนัทกึปริมาณของเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า
    ความรุนแรงของโรค

๔. วิจัยและพฒันาพนัธุ์เงาะ ระยะที ่๒
แปลง/ร้อยละ 100 25 25.00  - เสียบยอด/ติดตามเงาะลูกผสม กับต้นเงาะ

    พนัธุ์สีชมพทูีใ่หผ้ลผลิตแล้ว

๕. วิจัยและปรับปรุงพนัธุ์มะม่วง ระยะที ่๒  
พนัธุ์/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึการเจริญเติบโตของมะม่วง ปริมาณ

   และคุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00  - สร้างลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงพนัธุ์ไทย

   และพนัธุ์ต่างประเทศ
    5.3 รวบรวม คัดเลือก และจ าแนกพนัธุ์มะม่วงอกร่อง (3 พนัธุ์) พนัธุ์/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00  - สร้างลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงอกร่องทอง

แปลง/เร่ือง/ 100 25 25.00  - บนัทกึลักษณะประจ าพนัธุ์ การเจริญเติบโต
ร้อยละ    ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
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      (แปลงรวบรวมพนัธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)

           เพือ่ส่งออก (4 พนัธุ์)
    5.2 ฐานข้อมูลลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงพนัธุ์ไทยพนัธุ์
ต่างประเทศและพนัธุ์ลูกผสม          ต่างประเทศและพนัธุ์ลูกผสม

           
6. วิจัยพฒันาพนัธุ์ล้ินจี่ ระยะที ่2
    - รวบรวม จ าแนก ประเมินคุณค่าและพฒันาพนัธุ์ล้ินจี่

           ทีเ่กิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora
           (Butler) Butler 

     - คัดเลือกเงาะลูกผสมชั่วที ่๑ (F๑) ผสมกลับ (BC๑)
        และลูกผสมสามทาง ป ี2556-57 ทีส่ามารถเก็บเกี่ยว
        ผลผลิตได้ก่อนฤดู

    5.๑ ทดสอบ/คัดเลือกพนัธุ์มะม่วงลูกผสมสายพนัธุ์ใหม่

    3.3 การจัดปุย๋และน้ าเพือ่เสริมประสิทธิภาพการผลิตทเุรียน
          คุณภาพ

    3.๔ การกระตุ้นใหท้เุรียนสร้างภมูิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจาก
เชื้อรา Phytophthora  palmivora (Butler) Butler



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

7. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีการผลิตล้ินจี่ในภาคเหนือตอนบน
พนัธุ์/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และ

   คุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00  - บนัทกึการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

            ออกดอกเพือ่ชักน าใหล้ิ้นจี่ออกดอก

เร่ือง/ร้อยละ 100 25 25.00  - บนัทกึการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

แปลง/เร่ือง/ 100 25 25.00  - บนัทกึลักษณะประจ าพนัธุ์ การเจริญเติบโต
ร้อยละ    ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

๙. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีการผลิตล าไยในภาคเหนือตอนบน
     9.1 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่การผลิตผล

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00
เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕ 25.00
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            ของล าไย
      9.2 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่ขนาดผลล าไย

           ของล้ินจี่
    7.4 ทดสอบการควบคุมการเจริญเติบโตเพือ่เพิม่ขนาดผลล้ินจี่

๘. วิจัยพฒันาพนัธุ์ล าไย ระยะที ่๒
     - รวบรวม จ าแนก ประเมินคุณค่าและพฒันาพนัธุ์ล าไย
      (แปลงรวบรวมพนัธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)

     7.๑ ศึกษาความเปน็ไปได้ในการปลูกล้ินจี่ในแหล่งผลิตใหม่
            (1 พนัธุ์)
    7.๒ ทดสอบควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืล้ินจี่

    7.3. ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่การติดผล



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

เร่ือง/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00  - เตรียมวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์เพือ่ทดลอง
   ในไตรมาส 2

เร่ือง/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00  - เตรียมวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์เพือ่ทดลอง
   ในไตรมาส 2

เร่ือง/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00  - เตรียมวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์เพือ่ทดลอง
               ทดแทนการไทเทรต    ในไตรมาส 2
      10.4  ทดสอบการส่งออกล าไยทีใ่ช้วิธีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์

งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 25,173,138 3,168,840 12.59
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      10.1 ทดสอบความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีเ่หมาะสม
               ในการรมล าไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียม
               เมตาไบซัลไฟต์
      10.2 การหาวิธีการทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์

      10.3 การวิเคราะหส์ารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว

๑๐. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์
       ในล าไยส่งออก



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพฒันำทีดิ่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 1. เพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ และลดต้นทนุกำรผลิต
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออก และรักษำควำมเปน็ผู้น ำกำรส่งออกผลิตภณัฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก
3. รักษำเสถียรภำพรำคำ และคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด
4. สร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร และโรงงำนแปรรูปสับปะรด

เปา้หมายของยุทธศาสตร์ 1. ในป ี2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน จ ำนวน 2.20 ล้ำนตัน เพือ่ใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรด  
2. ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดและผลิตภณัฑ์ในประเทศ
3. มูลค่ำกำรส่งออกและผลิตภณัฑ์เพิม่ขึ้น
4. ผลผลิตต่อไร่เพิม่ขึ้น ในพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมส ำหรับกำรปลูกสับปะรด

ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ป ี 2560 - 2564
งบประมาณป ี2561 จ ำนวน  320,695,125  บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

แนวทางที ่1 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดโรงงำนและสับปะรด   พด./สศก.
บริโภคสดในพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมตำมแผนทีเ่กษตรเพือ่กำรบริหำรเชิงรุก
1. ก ำหนดเขตพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมตำมแผนทีเ่กษตร เพือ่ จังหวัด 13 1 7.69  - กำญจนบรีุ ส่วนจังหวัดทีเ่หลือมีแผน
    กำรบริหำรเชิงรุก (Agri - Map)     ด ำเนินกำรในช่วงไตรมำส 2
2. จัดหำและพฒันำแหล่งน้ ำในไร่นำเพือ่กำรผลิตสับปะรด จังหวัด 13 - -
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ร้อยละ

 8. ยทุธศาสตร์สบัปะรด  ระยะที่ 1 ป ี2561 - 2564 (ดา้นการผลติ)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

3. แนวทำงส่งเสริมกำรปลูกสับปะรดโรงงำน (S1,S2,S3) เร่ือง - -
      ในรัศมีรอบโรงงำน 100 กิโลเมตร (ระดับต ำบล) ร้อยละ 100 - -
4. แนวทำงจัดกำรพืน้ทีอ่ื่น ทีอ่ยู่นอกเขตส่งเสริมกำรปลูก เร่ือง - -
      สับปะรด ร้อยละ 100 - -

แนวทางที ่2 ส่งเสริมใหม้ีกำรผลิตสับปะรดตำมหลักเกษตรดี   พด./กสก.
ทีเ่หมำะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้กำรเขตกรรมใหแ้ก่เกษตรกร
เพือ่ลดต้นทนุกำรผลิตและเพิม่คุณภำพผลผลิต ใหส้อดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำด
1. โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตร
    1.1 ส่งเสริมกำรปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน จังหวัด 13 - -   - อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือปจัจัยกำรผลิต

ไร่ 3,675 - -
    1.2 ผลิต-จัดหำเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สด จังหวัด 12 1 8.33   - อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือเมล็ดพนัธุ์

ตัน 29 2 7.63
    1.3 ผลิตน้ ำหมักชีวภำพ จังหวัด 12 - -   - อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือปจัจัยกำรผลิต

ลิตร 17,600 - -
2. กำรจัดกำรผลผลิต
    2.1 อบรมเจ้ำหน้ำที ่เพือ่เปน็วิทยำกรในกำรผลิตสับปะรด รำย 100 - -
    2.2 อบรมถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตสับปะรด รำย 2,300 120 5.22  - ต้องเล่ือนก ำหนดกำรอบรมเนือ่งจำก
          GAP และศึกษำดูงำนใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด    เจ้ำหน้ำทีติ่ดภำระกิจด้ำนอื่น
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    2.3 จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตสับปะรดตำมระบบ GAP ไร่ 15 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของแต่ละจังหวัด
    2.4 จัดท ำแปลงทดสอบกำรปลูกสับปะรดผลสดพนัธุ์ MD2 ไร่ 4 - -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของแต่ละจังหวัด
    2.5 จัดท ำโปสเตอร์รณรงค์ปอ้งกันสำรไนเตรทตกค้ำงและ แผ่น 8,500 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรจัดจ้ำงพมิพ์
           โรคเหีย่ว  - อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำต้นฉบบั
    2.6 จัดท ำชุดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้เร่ืองสับปะรด ชุด 10 - -
    2.7 ประเมินสถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด คร้ัง 5 1 20.00

แนวทางที ่7 สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับองค์กรเกษตรทีป่ลูก    กสส.
สับปะรดโดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูก 
สับปะรดและส่งเสริมใหก้ลุ่มน ำเงินทนุหมุนเวียนไปด ำเนินกำรที่
เกี่ยวกับสับปะรด
 -  กำรส่งเสริมและพฒันำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/ แหง่ 20 10 50.00
    กลุ่มเกษตรกรทีเ่กี่ยวกับกำรผลิตและกำรรวบรวมสับปะรด จังหวัด 5 6 120.00

แนวทางที ่8 วิจัยเทคโนโลยีกำรผลิต และพฒันำพนัธุ์สับปะรด   กวก.
ทีท่นทำนต่อโรคแมลง และใหผ้ลผลิตทีม่ีคุณภำพสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรดและตลำดบริโภคสด
1. โครงกำรวิจัยกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทนุ
    กำรผลิตสับปะรด
    1.1 เทคนิคกำรเพำะเล้ียงเนือ้เยื่อสับปะรดพนัธุ์ใหม่ จ ำนวนพนัธุ์ 10 3 30.00  - อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง
          ไม่น้อยกว่ำ 10 สำยต้น 
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    1.2 องค์ควำมรู้กำรเพำะเล้ียงเนือ้เยื่อสับปะรดในเชิงกำรค้ำ เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง
          ส่งต่อเอกชน หน่วยงำนรำชกำรไปปรับใช้ต่อ ร้อยละ 100 - -
    1.3 ข้อมูลอัตรำกำรใช้น้ ำทีเ่หมำะสมในกำรพน่สำรปอ้งกัน เร่ือง 1 1 100.00  - กำรทดลองส้ินสุด ธ.ค. 2560
          ก ำจัดเพล้ียแปง้ในสับปะรด รวมทัง้กำรปรับใช้กับศัตรู ร้อยละ 100 - -
          สับปะรดชนิดอื่นและน ำเผยแพร่ต่อไป
    1.4 ข้อมูลกำรจัดกำรปุย๋ทีเ่หมำะสมกับสับปะรดโรงงำน เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง

ร้อยละ 100 - -
2. โครงกำรวิจัยและพฒันำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรจัดกำร
    คุณภำพในโซ่อุปทำนสับปะรดผลสดเพือ่กำรส่งออก
     - เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพนัธุ์ MD2 จำกกำรเพำะเล้ียง เร่ือง 1 - -  - ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต และท ำ
       เนือ้เยื่อเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตส่งออก ร้อยละ 100 - -    กำรดูแลต้นสับปะรดใหพ้ร้อมทีจ่ะท ำ

   กำรบงัคับดอกในไตรมำส 2
3. โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพสับปะรดผลสด
    พนัธุ์ MD2 เพือ่ขยำยผลสู่เกษตรกร
     3.1 เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดพนัธุ์ MD2 และน ำไป เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่ำงเก็บข้อมูล
           เผยแพร่สู่เกษตรกร ร้อยละ 100 - -

ศูนย์ 5 4 80.00
     3.2 กำรผลิตต้นแม่พนัธุ์สับปะรดปลอดโรค ต้น 50,000 - -  - กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนดเนือ่งจำก

   ตรวจสอบต้นพนัธุ์ปลอดโรคเหีย่ว
แนวทางที ่11 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและมำตรฐำน   มกอช.
เปน็วัตถุดิบปอ้นโรงงำนแปรรูปอย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่งเสริม
กำรปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในกำรขยำยตลำดส่งออก
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    - กำรพฒันำโรงคัดบรรจุผักและผลไม้และเชื่อมโยงกำรผลิต  - โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้
      กำรตลำดสินค้ำทีไ่ด้มำตรฐำน    เพิม่ประสิทธิภำพผลิตสินค้ำเกษตร 
        1. ประชุมกำรวำงแผนด ำเนินกำร คร้ัง 1 - -   ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนทีเ่สร็จเมือ่เดือน ธ.ค.
        2. วิเครำะหแ์ละประเมินศักยภำพกลุ่ม กลุ่ม 1 - -
        3. อบรมใหค้วำมรู้เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบิติังำนในสถำนทีผ่ลิต รำย 30 - -
        4. ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและใหค้ ำปรึกษำ คร้ัง 3 - -
        5. ประสำนและสนับสนุนใหข้อกำรรับรองมำตรฐำน หน่วย 3 - -
          จำกหน่วยรับรอง

รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่าย บำท 320,695,125 71,760 0.02
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และ 3. เพือ่พฒันำและส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่
เปา้หมายของยุทธศาสตร์ ระยะที ่1 (ป ี๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่พืน้ทีป่ลูกเปน็ 400,000 ไร่ ผลผลิต ๑๑๗,600 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 294 กิโลกรัม ในป ี2564
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ป ี2561 - 2564
งบประมาณป ี2561 จ ำนวน 129,023,476 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

1. จัดระบบการผลิตทีเ่หมาะสม
    ๑.๑ จัดระบบชลประทำนสนับสนุนพืน้ทีป่ลูกถั่วเหลือง จังหวัด 3 3 100.00  - ด ำเนินงำนต่อเนือ่งตลอดทัง้ปงีบประมำณ
          1) ปรับปรุงระบบส่งน้ ำฝำยน้ ำงำว (ระยะที2่) จังหวัดล ำปำง ไร่ 6,920    อนุมัติรับรำคำเมือ่วันที ่22 ธันวำคม 2560

ครัวเรือน 750
          2) ระบบส่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำหว้ยเด่นยำว จังหวัดล ำปำง ไร่ 500

ครัวเรือน 90
          3) ระบบส่งน้ ำฝ่ังซ้ำยอ่ำงเก็บน้ ำแม่กึ๊ดระยะ2 จังหวัดล ำปำง ไร่ 500 15 3.00

ครัวเรือน 100
ไร่ 1,090

             จังหวัดหนองคำย ครัวเรือน 400
          5) ซ่อมแซมทำงระบำยน้ ำลำดสวำย จังหวัดนนทบรีุ ไร่ 330 26 7.88

ครัวเรือน 90
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

          4) สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน้ ำบำ้นหนองหมืน่

         9. ยทุธศาสตร์ถ่ัวเหลอืงเพ่ือความมั่นคงทางดา้นอาหาร ระยะที่ 1 ป ีพ.ศ. 2561 - 2564

1. สร้ำงแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพือ่ควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงทำงด้ำนอำหำรในประเทศอย่ำงยั่งยืน 2. เพือ่พฒันำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพถั่วเหลือง

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน

เร่ือง 4 4 100.00  - เร่ิมด ำเนินกำรป ี2559 ต่อเนือ่งไป
           - รวบรวมและศึกษำเชื้อพนัธุ์กรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลือง ร้อยละ 100 25 25.00    จนกระทัง่ป ี2564
             ฝักสด
           - ผสมพนัธุ์ คัดเลือกพนัธุ์ ผลผลิตสูงและต้ำนทำนโรค  
              น ำเข้ำเปรียบเทยีบพนัธุ์

เร่ือง 9 9 100.00  - เร่ิมด ำเนินกำรป ี2559 ต่อเนือ่งไป

ร้อยละ 100 25 25.00    จนกระทัง่ป ี2563

            กำรจัดกำรธำตุอำหำร  กำรก ำจัดวัชพชื กำรปอ้งกันก ำจัด

            แมลงศัตรูทีเ่หมำะสมเพือ่เพิม่ผลผลิตและลดต้นทนุ

จังหวัด 4 4 100.00  - เร่ิมด ำเนินกำรป ี2559 ต่อเนือ่งไป

   จนกระทัง่ป ี2563

ไร่ 20 20 100.00

แปลง 10 10 100.00

รำย 10 10 100.00

ร้อยละ 100 25 25.00
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           และเขตกรรมทีเ่หมำะสมในพืน้ทีจ่ังหวัดเลย ขอนแก่น

           หนองบวัล ำภ ูและอุดรธำนี

 

          ถั่วเหลืองเฉพำะพืน้ที ่

          - กำรเพิม่ผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดด้ำนพนัธุ์

    1.1 วิจัยและพฒันำพนัธุ์ถั่วเหลือง

    1.2 วิจัยและพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรแปรรูปถั่วเหลือง

          - ศึกษำด้ำนเขตกรรม ได้แก่ ระยะปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก

    1.3 ทดสอบและพฒันำเทคโนโลยีกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือลดต้นทนุและเพ่ิมศักยภาพการผลิต



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน

จังหวัด 9 9 100.00  - เร่ิมด ำเนินกำรป ี2559 ต่อเนือ่งไป

          แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม    จนกระทัง่ป ี2563

ไร่ 180 180 100.00  - ป ี2563 ส้ินสุดกำรทดสอบ และพฒันำใน

   พืน้ทีจ่ังหวัดขอนแก่นและเลย พืน้ทีเ่ปำ้หมำย

แปลง 90 90 100.00    20 แปลง จ ำนวน 40 ไร่

 - ป ี2564 ส้ินสุดกำรทดสอบและพฒันำใน

รำย 90 90 100.00    พืน้ทีจ่ังหวัดน่ำน เชียงใหม่ เชียงรำย แพร่

ร้อยละ 100 25 25.00    แม่ฮ่องสอน ละปำง และอุดรธำนี พืน้ที่

   เปำ้หมำย 70 แปลง จ ำนวน 140 ไร่

    3.1 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์คัด ตัน 9  -  -

ตัน 85.1 2.1 2.47  - กองทนุพฒันำกำรผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน

ไร่ 700 16 2.29

ตัน 377  -  -  - กองทนุพฒันำกำรผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน

ไร่ 3,020

ตัน 1,784 152 8.52  - งบกลำงรำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพือ่กรณีฉุกเฉิน

ไร่ 6,376 800 12.55    หรือจ ำเปน็ประจ ำปงีบประมำณ 2560 

   ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 152 ตัน

   สร้ำงเครือข่ำยต่อเนือ่งมำต้ังแต่ ปี2560
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            พืน้ทีจ่ังหวัดละ 20 ไร่ 10 รำย ๆ ละ 2 ไร่

    3.4 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์จ ำหน่ำย

3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเหลืองคุณภาพดีใหเ้พียงพอต่อความต้องการ

    3.3 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์ขยำย

    3.2 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์หลัก

    1.4 ทดสอบและพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง

          - ทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตพนัธุ์ถั่วเหลืองของ

            กรมวิชำกำรเกษตรเปรียบเทยีบกับวิธีของเกษตรกร 



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน

เครือข่ำย 54 54 100

คร้ัง 2,500 748 29.92

ตัน 1,500  -  -

4. การประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้การผลิต

    4.1 กำรพฒันำเจ้ำหน้ำที่

          - จัดสัมมนำเชิงปฏบิติักำร เร่ืองแนวทำงกำรส่งเสริม คร้ัง 1 1 100

            กำรผลิตพชืตระกูลถั่วเพือ่ควำมมัน่คงทำงอำหำร รำย 51 51 100

          - จัดอบรมเจ้ำหน้ำที ่หลักสูตร เทคโนโลยีกำรผลิต คร้ัง 1  -  -

            เมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว รำย

    4.2 กำรพฒันำเกษตรกร

          - จัดเวทถี่ำยทอดควำมรู้ รำย 4,260  -  -

ศูนย์ 95  -  -

          - จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ป ี2561 ศูนย์ 95  -  -

          - จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ศูนย์ 118  -  -

            ป ี2559 - 2560

    4.3 กำรประชำสัมพนัธ์

          - รณรงค์กำรใช้เมล็ดพนัธุ์ดี ศูนย์ 213  -  -

    4.4 ปริมำณเมล็ดพนัธุ์ดีทีผ่ลิตได้ ตัน 1,092  -  -

5. งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้หมด บำท 129,023,476 14,754,221 11.44
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          - จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ป ี2561

    3.5. สร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ถัวเหลือง

    3.6 ตรวจสอบควบคุมคุณภำพเมล็ดพนัธุ์

    3.7 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์หลัก



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 1. เพือ่ผลิตมะพร้าวใหม้ีปริมาณผลผลิตใหเ้พยีงพอและคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค 2. พฒันาเกษตรกรใหม้ีความสามารถในการผลิต ลดต้นทนุการผลิต

การปอ้งกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 3. พฒันากลุ่มเกษตรกรใหเ้ข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้ และ 4. ส่งเสริมใหเ้กิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบ 
สร้างโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิม่

เปา้หมาย ระยะที ่๑ (ป ี๒๕๖๑ - 2564) 1. รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ ากว่า ๑,000 กิโลกรัม/ไร่ และ 2. ผลผลิตไม่ต่ ากว่า ๑.๑ ล้านตัน
ระยะเวลา ต้ังแต่ป ี2561 -  2564
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน  -  บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

1. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
    1.1 กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน ้า
          ทีเ่หมาะสม
          1) การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ครัวเรือน 29,000 29,000 100.00
          2) จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิตมะพร้าว บอ่ 17 - -  - อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง
          3) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
              3.1) ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรม (ไดโลไมท์) ตัน 80 - -
              3.2) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรม (ไดโลไมท์) ไร่ 160 - -
              3.3) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน 16 - -
              3.4) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 5,720 - -
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ไตรมาสที่ 1 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

แผนปฏบิตัิงาน

                10. ยทุธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64                

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.2 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้การผลิต
          - ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ไร่ 330 - -
    1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบนัเกษตรกรใหเ้ข้มแข็ง 
          และเปน็ Smart farmer 
          -  จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูก กลุ่ม 20 20 100.00
    1.4 กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว
          ๑) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิต/คุณภาพและ
               ลดต้นทนุการผลิต
               ๑ .๑) วิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวทีดี่และเหมาะสม
                      (1) เทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าว เร่ือง 3 3 100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
                           เพือ่อุตสาหกรรมกะทิ ร้อยละ 100 25 25.00
                      (๒) การจัดการสวนมะพร้าวในพืน้ทีท่ีม่ี แปลง 7 7 100.00
                           การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว
                      (3) การปลูกพชืแซมในสวนมะพร้าวอายุมาก แปลง 1 1 100.00
                           เพือ่เพิม่รายได้
                      (4) รายได้จากการปลูกพชืแซม บาท/ไร่ - - -
              ๑ .๒) วิจัยและพฒันาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพะงัน เร่ือง 1 1 100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
                      สู่มาตรฐานอินทรีย์ ร้อยละ 100 25 25.00
          ๒) วิจัยและพฒันาพนัธุ์มะพร้าวทีเ่หมาะสม
               ๒ .๑) วิจัยปรับปรุงพนัธุ์และขยายพนัธุ์มะพร้าว กิจกรรม 1 1 100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้อยละ 100 25 25.00
               ๒ .๒) การขยายพนัธุ์มะพร้าวแบบรวดเร็ว เร่ือง 2 2 100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
                      (Tissue Culture) ร้อยละ 100 25 25.00
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  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

          ๓) สร้างแปลงผลิตพนัธุ์มะพร้าวเพือ่การพฒันาพนัธุ์
              ๓ .๑) สร้างแปลงพนัธุ์มะพร้าวเพือ่การพฒันา/ขยายไปยัง
                     พืน้ทีใ่หม่
                     (1) สร้างแปลงแม่พนัธุ์เรนเนล์ ไร่ 50 - -  - อยู่ระหว่างเตรียมการผสมพนัธุ์มะพร้าว
                ต้น 1,100 - -
                     (2) สร้างแปลงพอ่พนัธุ์เวสทอ์ัฟริกันต้นสูง ไร่ 50 - -  - อยู่ระหว่างเตรียมการผสมพนัธุ์มะพร้าว

ต้น 1,100 - -
                     (3) สร้างแปลงแม่พนัธุ์สวีลูกผสม ๑ ไร่ 50 - -  - อยู่ระหว่างคัดเลือกแม่พนัธุ์

ต้น 1,250 - -
                     (4) สร้างแปลงพอ่พนัธุ์ไทยต้นสูง ไร่ 100 - -  - อยู่ระหว่างคัดเลือกแม่พนัธุ์มะพร้าวไทย

ต้น 2,200 - -
              ๓ .๒) สร้างแปลงพอ่-แม่พนัธุ์มะพร้าวพนัธุ์ลูกผสมและ ไร่ 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
                     มะพร้าวพนัธุ์ดี
2. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการปอ้งกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการ
          ศัตรูมะพร้าว
          (1) เพิม่ศักยภาพด้านเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน 5 5 100.00
               การขยายศัตรู ธรรมชาติ
          (๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การปอ้งกันก าจัดโรคและศัตรู ราย 7,700 12,000 155.84
               มะพร้าว
          (๓) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะพร้าว แปลง 77 - -
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  ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภยั
          การระบาดของศัตรูมะพร้าว
           - พฒันารูปแบบการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล แปลง 400 200 50.00
             และการประมวลผลสถานการณ์ เพือ่การพยากรณ์
             และแจ้งเตือนภยัอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.3 กลยุทธ์การปอ้งกัน ควบคุม และช่วยเหลือ
          - ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งใหเ้กษตรกรผลิตขยาย ราย 5,500 1,440 26.18
            ศัตรูธรรมชาติ และควบคุมศัตรูมะพร้าว
3. ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์มะพร้าว
    3.1 กลยุทธ์วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑ์มะพร้าว
           ใหห้ลากหลาย
           - วิจัยและพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ใหม่จัดท าโครงการ โครงการ 1 - 35.00  - อยู่ระหว่างปรับปรุงสูตรต้นต ารับโลชั่น

   และน าตัวอย่างผลิตภณัฑ์ไปทดสอบ
             เคร่ืองส าอางค์ออวอวว    ความพงึพอใจของผู้ใช้
4. ด้านพัฒนาการตลาด
    4.1 กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภณัฑ์
          (1) รณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง คร้ัง 2 - -
               ทัง้ในและต่างประเทศ
          (2) จัดงานเชื่อมโยงตลาดและผลิตภณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ คร้ัง 1 - -
    4.2 กลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ของอุตสาหกรรมมะพร้าว
           - การแลกเปล่ียนความร่วมมือตลอด Supply Chain คร้ัง 1 - -
             กับต่างประเทศ 109

             วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์มะพร้าว เพือ่ใหไ้ด้ผลิตภณัฑ์ 



หน่วยงานรับผิดชอบ  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพฒันำทีดิ่น ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วิสัยทศัน์ของยุทธศาสตร์ พฒันำปำล์มน  ำมัน น  ำมันปำล์ม ไปสู่อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพือ่กำรแข่งขันในกำรด ำเนินธุรกิจในอำเซียน
เปา้หมายของยุทธศาสตร์ด้าน 1. เพิม่เปอร์เซ็นน  ำมันปำล์ม ป ี2560-2569 เปน็ 22% ป ี2570-2579 เปน็ 23% 
การผลิต 2. เพิม่ผลผลิตต่อไร่ ป ี2564 เปน็ 2.75 ตัน/ไร่ ป ี2569 เปน็ 3.00 ตัน/ไร่ ป ี2574 เปน็ 3.25 ตัน/ไร่ ป ี2579 เปน็ 3.50 ตัน/ไร่

3. เพิม่รำยได้ใหแ้ก่เกษตรกร โดยกำรส่งเสริมปลูก/เลี ยงสัตว์ แซม ร่วมในสวนปำล์ม
ระยะเวลาของยุทธศาตร์ ตั งแต่ป ี2560 - 2579
งบประมาณยุทธศาสตร์ ป ี2561 จ ำนวน  305,049,807 บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

1. กิจกรรมการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น ้ามัน
เครือข่ำย

           ผู้ตัดปำล์ม/ลำนเท กับโรงงำนสกัดปำล์มน  ำมัน ทีจ่ะร่วมกัน  รำย 600 300 50.00
           พฒันำเปอร์เซ็นต์น  ำมัน โดยประชุม/อบรม ส่งเสริม และ

           ใหค้วำมรู้เร่ืองกำรตัดปำล์มคุณภำพทีถู่กต้อง ผ่ำนกำรสร้ำง

           เครือข่ำย ขยำยผลกำรพฒันำอุตสำหกรรมปำล์มน  ำมัน

           ทั งระบบ สู่จังหวัดกระบี ่ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมรำช 

     1.2 เปำ้หมำยเปอร์เซ็นต์น  ำมันปำล์ม ป ี2560 - 2569 เปอร์เซ็นต์ 22 18 81.82  - ค่ำเฉล่ีย เดือนมกรำคม - ธันวำคม 2560
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                  11. ยทุธศาสตร์การปฏิรูปปาลม์น ้ามันและน ้ามันปาลม์ทั งระบบ ป ี2560 - 2579  (ดา้นการผลติ)              

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 1 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

     1.1 สร้ำงเครือข่ำยของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสำหกิจชุมชน

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ



  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

2. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตปาล์มน ้ามันต่อไร่ และลดต้นทนุการผลิต

           1) ส่งเสริมกำรปลูกทดแทนปำล์มน  ำมันด้วยปำล์มพนัธุ์ดี 

                ในพื นทีเ่หมำะสม (S1, S2) รำยละไม่เกิน 10 ไร่

จังหวัด 8 8 100.00

                 1.2) กำรสนับสนุนปำล์มน  ำมันพนัธุ์ดีใหเ้กษตรกร ต้น 50,000 22,900 45.80

                        ปลูกทดแทน

                 1.3) ค่ำปจัจัยกำรผลิตเพือ่ส่งเสริมกำรปลูกพชืแซม ไร่ 600  -  -

                         เหมำะสม ในพื นทีร่ะหว่ำงรอปำล์มใหผ้ล

                  1.4) อบรมเกษตรกรในกำรปลูกทดแทน รำย 200  -  -
           2) กิจกรรมพฒันำคุณภำพดินในระบบส่งเสริมกำรเกษตร แปลง 142 12 8.45  - พื นทีด่ ำเนินกำร 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
                แบบแปลงใหญ่ สินค้ำปำล์มน  ำมัน    กระบี ่ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส  

                 2.1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) รำย 6,459  -  -    ปตัตำนี พงังำ พทัลุง ยะลำ  ระนอง สงขลำ

ไร่ 90,023  -  -    สตูล และ สุรำษฎร์ธำนี

ตัน 1,775  -  -

                  2.2) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน รำย 5,887 47 0.80

ตัน 308 77 25.00

                  2.3) ผลิตน  ำหมักชีวภำพ รำย 14,283 206 1.44

ลิตร 105,300 11,880 11.28
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    2.1 วำงแผนกำรผลิตในพื นทีท่ีเ่หมำะสมเพือ่พฒันำประสิทธิภำพ

           กำรผลิตปำล์มน  ำมันตำมหลักกำรแผนที่

                 1.1) ชี แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร



  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

           3) กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิม่ผลผลิต

               ปำล์มน  ำมันผ่ำนศูนย์เรียนรู้ ทั งพื นทีเ่หมำะสมและ

                ไม่เหมำะสมโดยกำรพฒันำเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต

                กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกำรอบรม

                เกษตรกรเร่ืองกำรจัดกำรดิน

                3.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิม่ผลผลิตปำล์มน  ำมัน รำย 2,400 1,800 75.00

                        ผ่ำนศูนย์เรียนรู้ 

แปลง 4 - -  - อยู่ระหว่ำงวำงแผนด ำเนินกำร
                       ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่พื นทีด่ ำเนินกำร

                       จังหวัดกระบี ่ชุมพร และตรัง

          4) ผลักดันกำรวิจัยและกำรพฒันำด้ำนกำรผลิต

               4.1) พนัธุ์ปำล์มน  ำมันทีดี่

                      (1) โครงกำรวิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปำล์มน  ำมัน พนัธุ์ 1 1 100.00  - ด ำเนินกำรต่อเนือ่งตั งแต่ป ี2560 - 2565

                            เพือ่เพิม่ผลผลิตน  ำมัน ร้อยละ 100 25 25.00

                       กิจกรรมที ่1 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปำล์มน  ำมัน ร้อยละ 100 25 25.00

                                        เพิม่ผลผลิตน  ำมัน

                       กิจกรรมที ่2 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปำล์มน  ำมัน ร้อยละ 100 25 25.00

                                        ทีไ่ด้จำกกำรผสมข้ำมระหว่ำง 

                                        E. guineensis x E. oleifera 

                                        เพือ่พนัธุ์สูงช้ำ
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                3.2) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 



  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                      กิจกรรมที ่3 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปำล์มน  ำมันทีม่ี ร้อยละ 100 25 25.00

                                       ศักยภำพเพือ่ปลูกในพื นทีเ่หมำะสม

                                       ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

                       กิจกรรมที ่4  กำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพเพือ่กำร ร้อยละ 100 25 25.00

                                         ปรับปรุงพนัธุ์ปำล์มน  ำมัน

                       กิจกรรมที ่5 กำรทดสอบและประเมินศักยภำพ ร้อยละ 100 25 25.00  - ด ำเนินกำรใน 5 ภำค รวม 10 จังหวัด

                                       พนัธุ์ปำล์มน  ำมันในพื นทีต่่ำง ๆ

              4. 2) เทคโนโลยีกำรจัดกำรสวนปำล์มทีเ่หมำะสม

                      กับพื นที่

                       (1) วิจัยและผลิตพนัธุ์และต้นกล้ำปำล์มน  ำมัน

                            สนับสนุนโครงกำรปลูกปำล์มน  ำมันเพือ่

                            ทดแทนพลังงำน

                             (1.1) เมล็ดงอก เมล็ด 750,000 200,000 26.67

                             (1.2) ต้นกล้ำปำล์มน  ำมันอำยุ 3 - 5 เดือน ต้น 200,000 50,000 25.00

                             (1.3) ต้นกล้ำปำล์มน  ำมันอำยุ 8 - 12 เดือน ต้น 100,000 25,000 25.00

                       (2) วิจัยและพฒันำเทคโนโลยีเพิม่ประสิทธิภำพ

                             กำรผลิตปำล์มน  ำมัน

                       กิจกรรมที ่1 กำรจัดกำรธำตุอำหำรและน  ำ ร้อยละ 100 25 25.00

                                         ในสวนปำล์มน  ำมัน

                       กิจกรรมที ่2 กำรวิจัยด้ำนสรีระวิทยำทีม่ีผลต่อ ร้อยละ 100 25 25.00

                                        ศักยภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน
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  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                      กิจกรรมที ่3 วิทยำกำรกำรเก็บเกี่ยวปำล์มน  ำมัน ร้อยละ 100 25 25.00

                      (3) วิจัยกำรปอ้งกันก ำจัดโรคและแมลง ร้อยละ 100 25 25.00

                            ในปำล์มน  ำมัน

                     (4) วิจัยกำรทดสอบพนัธุ์และเทคโนโลยีกำรปลูก ร้อยละ 100 25 25.00

                           ปำล์มน  ำมันในพื นทีเ่กษตรกรในเขตภำคเหนือ 

                           ตอนล่ำง (ระยะที ่2)

                     (5) วิจัยกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน

                           ด้วยกำรจัดกำรทีเ่หมำะสมระดับชุมชนใน ร้อยละ 100 25 25.00

                           พื นทีภ่ำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                     (6) วิจัยกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์ม ร้อยละ 100 25 25.00

                           น  ำมันพื นทีป่ลูกใหม่ระยะที ่ 2 ภำคตะวันออก

                           เฉียงเหนือตอนล่ำง

                     (7) วิจัยและพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน  ำมัน ร้อยละ 100 25 25.00

                     (8) วิจัยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำร ร้อยละ 100 25 25.00

                           ประเมินปริมำณธำตุอำหำรในปำล์มน  ำมัน
                    (9) วิจัยติดตำมกำรระบำดแมลงศัตรูมะพร้ำวและ ร้อยละ 100 25 25.00
                          ปำล์มน  ำมันภำยใต้กำรเปล่ียนแปลง
                           สภำพภมูิอำกำศ และพฒันำระบบเตือนภยั
                    (10) วิจัยควำมผันแปรของสภำพภมูิอำกำศต่อ ร้อยละ 100 25 25.00
                            กำรใหผ้ลผลิตปำล์มน  ำมัน
                    (11) วิจัยและพฒันำกำรผลิตปำล์มน  ำมันพื นที่ ร้อยละ 100 25 25.00
                            ภำคใต้ตอนบน
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  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                    (12) ทดสอบและพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตพชื ร้อยละ 100 25 25.00
                            เศรษฐกิจหลักทีเ่หมำะสมกับภมูินิเวศใน
                            ภำคใต้ตอนล่ำง

                    (13) วิจัยและพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน  ำมัน ร้อยละ 100 25 25.00

                            ทีเ่หมำะสมในพื นทีภ่ำคใต้ตอนล่ำง

                    (14) วิจัยและพฒันำวอเตอร์ฟตุพริ นของกำรผลิต ร้อยละ 100 25 25.00

                            พชืเศรษฐกิจ (ปำล์มน  ำมัน)
                    (15) ผลิตพนัธุ์ปำล์มน  ำมันคุณภำพดี ร้อยละ 100 25 25.00
                             - เมล็ดงอก เมล็ด 1,000,000 250,000 25.00  - อยู่ระหว่ำงกำรผลิต 

                             - ต้นกล้ำปำล์มน  ำมันอำยุ 3 - 5เดือน ต้น 10,000 2,500 25.00  - อยู่ระหว่ำงกำรผลิต 

                             - ต้นกล้ำปำล์มน  ำมันอำยุ 8 - 12 เดือน ต้น 150,000 30,000 20.00  - 'อยู่ระหว่ำงกำรผลิต 

              5) กำรบริหำรจัดกำร

                   - โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง/จังหวัด 15/5  -  - - อยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรขับเคล่ือนตำมรูปแบบ

  ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  ด ำเนินกำรใน 5 จังหวัด กระบี ่ชุมพร นรำธิวำส

  ปตัตำนี และสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 15 แปลง
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  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

             6) กำรบริหำรจัดกำรน  ำ
แหง่ 10 10 100.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

                  ปำล์มน  ำมัน

แหง่ 6 3 50.00

แหง่ 4 4 100.00
                 (1) ก่อสร้ำงแก้มลิงนิคมสหกรณ์ทำ่แซะพร้อมอำคำร ร้อยละ 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง

                      ประกอบ ต .ทำ่ข้ำม อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร    (นอกเขตชลประทำน)

                 (2) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน  ำ       ร้อยละ 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง

  (นอกเขตชลประทำน)

                (3) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน  ำนิคม ร้อยละ 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง ปจัจุบนัยังไม่มีผล

   กำรเบกิจ่ำย (นอกเขตชลประทำน)

ร้อยละ 100 58 58.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

                     ต .ทุง่มะพร้ำว อ.ทำ้ยเหมือง จ.พงังำ    (นอกเขตชลประทำน)

ร้อยละ 100 5 5.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ในเขตชลประทำน)

ร้อยละ 100 0 0.00  - อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง

   (นอกเขตชลประทำน)

                   อ .ชัยบรีุ จ.สุรำษฎร์ธำนี 

ร้อยละ 100 5 5.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง

   (นอกเขตชลประทำน)
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                  โครงกำรจัดหำแหล่งน  ำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

                    - นอกเขตชลประทำน

                    - ในเขตชลประทำน

                      บำ้นเทพวังทอง ต .ทำ่ข้ำม อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร   

                     สหกรณ์หลังสวน ต .หำดยำย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

                (4) ก่อสร้ำงระบบส่งน  ำแก้มลิงหนองหำรบอ 

               (5) งำนจัดระบบน  ำโครงกำรฝำยคลองนำงย่อน     
                    ต .คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังำ

               (6) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน  ำ

                   จัดหำแหล่งน  ำสนับสนุนแปลง สปก . ต.ไทรทอง  

               (7) ก่อสร้ำงสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน  ำ      

                   บำ้นควนสินชัย ต .ไทรทอง อ.ชัยบรีุ จ.สุรำษฎร์ธำนี 



  ผล (1 ต.ค. 60-  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ร้อยละ 100 12 12.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง (ในเขต

   ชลประทำน)

ร้อยละ 100 17 17.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง (ในเขต

   ชลประทำน)

ร้อยละ 100 10 10.00  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขุดลอก

ตัน/ไร่ 3 3  -  - ผลผลิตเฉล่ีย ณ เดือนธันวำคม 2560 

3. เพ่ิมรายได้เสริมใหเ้กษตรกร

     3.1 ศึกษำวิจัยและส่งเสริมสินค้ำแกษตรอื่นๆ ทีส่ำมำรถปลูก/ เร่ือง 1  -  -  - อยู่ระหว่ำงวำงแผนด ำเนินกำร

           เลี ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปำล์มตำมควำมเหมำะสม ร้อยละ 100  -  -

           ในแต่ละพื นที่

4. งบประมาณรวม บำท 305,049,807 15,656,459 5.13
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              (10) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองระบำยน  ำ              

              (8) ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำย ปตร.ปเิหล็ง 7 

                     ปเิหล็งสำยที ่2 โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ

                     บำงนรำ ต .มะรือโบออก อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส 

    2.2 เปำ้หมำยผลผลิตต่อไร่ ป ี2564

                   โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำบำงนรำ ต .มะรือโบออก 

                   อ .เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส 

              (9) ซ่อมแซมอำคำรรับน  ำคลองระบำยน  ำปเิหล็งสำยที ่5          

                   โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำบำงนรำ  

                   ต .มะรือโบออก อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส าคญัอื่น ๆ 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ                           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันำทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ                          1. รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภำพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชำติทีม่ีชีวิต
2. ใหบ้ริกำรและพฒันำเพือ่กำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริกำรและพฒันำต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับควำมปน็อยู่
    และคุณภำพชีวิตของประชำชน
3. อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พฒันำชุมชนเพือ่เสริมสร้ำงควำมมัน่คงในพืน้ทีต่ำมแนวพระรำชด ำริ
4. พฒันำส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วสืบสำนตำมรอยพระยุคลบำทเพือ่กำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพิม่แก่ประชำชน

เปา้หมายของโครงการ                     จ ำนวน 13 หมูบ่ำ้น ได้แก่ 1) ต ำบลผำบอ่ง (หมู ่2 บำ้นปำ่ปุ ๊บำ้นทำ่โปง่แดง หมู ่7 บำ้นหว้ยแก้ว หมู ่8 บำ้นหว้ยเสือเฒ่ำ และหมู ่11 บำ้นม่อนตะแลง)
2) ต ำบลปำงหมู หมู ่3 บำ้นทุง่กองมู  หมู ่4 บำ้นในสอย หมู ่6 บำ้นสบปอ่ง หมู ่7 บำ้นสบสอย หมู ่8 บำ้นไม้แงะ หมู ่9 บำ้นไม้สะเป ่และหมู ่13 บำ้นดอยแสง 

ระยะเวลาของโครงการ                     ปงีบประมำณ 2561
งบประมาณของโครงการ จ ำนวน 4,058,800 บำท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏบิติังำนในศูนย์ คร้ัง 3  -  -
    และในพืน้ทีข่ยำยผล 13 หมูบ่ำ้น
2. จัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพฒันำลุ่มน้ ำปำย แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏบิติักำรป ี61
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12. โครงการพระราชด าริ

   1) ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน
ไตรมาสที่ 1 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. จัดประชุมสัมมนำเพือ่ขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร คร้ัง 1 1 100.00
    และพฒันำตำมพระรำชด ำริป ี2561 จ ำนวน 30 คน
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 1 8.33
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำป ี โครงกำร 1  -  -
6. อ ำนวยกำร และบรูณำกำร (ค่ำวัสดุส ำนักงำน) โครงกำร 1  -  -
7. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 75,000 29,655 39.54
กรมการข้าว

ไร่ 12 12 100.00
    เมล็ดพนัธุ์ข้ำว
2. แสดงพนัธุ์ข้ำวและธัญพชืเมืองหนำว ตัวอย่ำง 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเตรียมพนัธุ์ข้ำว
3. กระจำยพนัธุ์ข้ำวสู่เกษตรกร กก. 2,000 2094 104.70
4. ถ่ำยทอดควำมรู้ใหค้ ำแนะน ำด้ำนข้ำว รำย 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงวำงแผนงำนกิจกรรมถ่ำยทอด
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 155,000  -  -
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ ำ ตัว 1,000,000  -  -
2. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รำย 20  -  -
3. ฝึกอบรม รำย 20  -  -
4. ติดตำมและแนะน ำเกษตรกร คร้ัง 10  -  -
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 180,900  -  -
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๑. แปลงเรียนรู้ด้ำนพนัธุ์ข้ำว กำรผลิตข้ำว และกำรผลิต



   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร รำย 20  -  -  - อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
2. กองทนุอำหำรสัตว์  กองทนุ 1  -  -
3. ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร รำย 10  -  -
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 17,900  -  -
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 49 49 100.00
    1.2 กำรฝึกอบรม รำย 80 80 100.00
2. กำรติดตำมรำยงำนผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 2,000,000 560,652 28.03
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน ไร่ 1 1 100.00
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท  -  -  -  - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สำธิตกำรใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 40  -  -
2. สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 40 10 25.00
3. สำธิตกำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนพระรำชทำน ฯ ไร่ 40 20 50.00
4. สำธิตกำรปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 40 10 25.00
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพฒันำทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภำพ โครงกำร 1  -  -
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 819,600 30,000 3.66

121



   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 100 100 100.00
2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย 2/100  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 28,000 20,000 71.43
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพชืปลอดภยั และกำรจัดฟำร์ม รำย 50 50 100.00
    ตำมแนวพระรำชด ำริ
2. ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ ไร่ 1  -  -
3. ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมูบ่ำ้นเครือข่ำย หมูบ่ำ้น 2  -  -
4. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนรวม แปลง 3 3 100.00
    4.1 กำรผลิตกล้วยไม้ แปลง 1  -  -
    4.2 พชืสมุนไพร แปลง 1  -  -
    4.3 กำรควบคุมศัตรูพชืโดยชีววิธี แปลง 1  -  -
5. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภณัฑ์ รำย 40  -  -
6. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร กลุ่ม 2  -  -
    และพฒันำผลิตภณัฑ์
7. จ้ำงเหมำคนงำนเกษตร คน 3  -  -
8. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
9. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 676,000 50,000 7.40

122



   ผล (1 ต.ค. 60 -  
31 ธ.ค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำร อุดมกำรณ์ คร้ัง 4 1 25.00
    และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/รำย 1/30  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,400 6,000 16.48
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำร เร่ือง 1  -  -
    และพฒันำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 70,000  -  -
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 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันำทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหบ้ริกำรและพฒันำ เพือ่กำรศึกษำทดลองกำรพฒันำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและปำ่บนพืน้ทีสู่งสำธิต และแสดงไว้เปน็องค์ควำมรู้ 
    ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชำติทีม่ีชีวิตขยำยผลกำรพฒันำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง เพือ่ยกระดับควำมเปน็อยู่
    และคุณภำพชีวิตของประชำชน
2. เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและปำ่
3. เพือ่พฒันำกำรทอ่งเทีย่ว  สืบสำนตำมรอยพระบำท เพือ่กำรเรียนรู้ สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน

เปา้หมายของโครงการ 1) ศูนย์บริกำรและพฒันำทีสู่งปำงตองตำมพระรำชด ำริ พืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งำน 42 ตำรำงวำ  2) หมูบ่ำ้นในพืน้ทีลุ่่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป ่อ ำเภอเมือง   

จ ำนวน 12 หมูบ่ำ้น  3) หมูบ่ำ้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหว้ยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมูบ่ำ้น 4) ส ำหรับกำรขยำยผลตำมแนวกว้ำง

มุง่เน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพฒันำทีสู่งปำงตองตำมพระรำชด ำริ ไปสู่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ ำนวน 2,717,950  บำท
ผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏบิติังำนในศูนย์ คร้ัง 3  -  -
    และในพืน้ทีข่ยำยผล 13 หมูบ่ำ้น
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 

      2) ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

2. จัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพฒันำปำงตองฯ แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏบิติักำร ป ี2561
3. จัดประชุมสัมมนำเพือ่ขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรศูนย์ คร้ัง 1 1 100.00
    บริกำร และพฒันำตำมพระรำชด ำริป ี2561 จ ำนวน 30 คน 
4. จัดท ำหนังสือประชำสัมพนัธ์โครงกำรฯ จ ำนวน 150 เล่ม โครงกำร 1  -  -
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 3 25.00
6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำปี โครงกำร 1  -  -
7. อ ำนวยกำร และบรูณำกำร (ค่ำวัสดุส ำนักงำน) โครงกำร 1  -  -
8. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 75,000 29,655 39.54
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพชืเมืองหนำว ไร่ 6 6 100.00
2. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้ำวไร่ ไร่ 6 6 100.00
3. แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้ำวนำทีสู่ง ไร่ 4  -  -
4. แปลงขยำยผลสู่ชุมชน ไร่ 6  -  -
5. ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และติดตำมใหค้ ำแนะน ำแก่เกษตรกร รำย 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงวำงแผนกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 238,000  -  -
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ ำ ตัว 1,000,000 - -
2. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รำย 20 - -
3. ฝึกอบรม รำย 20 - -
4. ติดตำมและแนะน ำเกษตรกร คร้ัง 10 - -
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 180,900 - -
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมปศุสัตว์
1. สำธิตกำรเล้ียงแพะ - แกะ
    1.1 พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 - -
    1.2 ผลิตลูก  ตัว 20 - -
    1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร รำย 20 - -  - อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
    1.4 จัดต้ังกองทนุยำสัตว์ กองทนุ 1 - -
    1.5 ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  รำย/ตัว 40 - -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 26,200 - -
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
   1.1 จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 40 40 100.00
   1.2 กำรฝึกอบรม รำย 60  -  -
2. กำรติดตำมรำยงำนผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 450,000 126,615 28.14
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะช ำหม่อน ต้น 5,000  -  -  - อยู่ระหว่ำงเตรียมจัดซ้ือวัสดุ
2. ปลูกหม่อนในไร่กำแฟ ไร่  -  -  -  - อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนในพืน้ที่
3. สนับสนุน rollup องค์ควำมรู้หม่อนไหม เร่ือง 5  -  -  - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 45,000  -  -
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สำธิตกำรใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30  -  -
2. สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 30 10 33.33
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3. สำธิตกำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนฯ ไร่ 30 20 66.67
4. สำธิตกำรปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 30 10 33.33
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพฒันำทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภำพ แหง่ 1  -  -
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 738,450 41,160 5.57
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 100 100 100.00
2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย  2/100  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 28,000 20,000 71.43
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 100 100 100.00
2. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    2.1 ฐำนเรียนรู้กล้วยไม้ทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่ 3  -  -
    2.2 ฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่ 2  -  -
3. ส่งเสริมกำรผลิตปุย๋หมัก/ปุย๋พชืสดเพือ่ลดกำรใช้สำรเคมี กลุ่ม 5  -  -
4. ขยำยพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ โรงเรือน 1  -  -
5. จัดงำนรณรงค์กำรน ำกล้วยไม้คืนสู่ปำ่ คร้ัง 1  -  -
6. จ้ำงเหมำคนงำนเกษตร คน 5  -  -
7  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
8. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 830,000 70,000 8.43
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำร อุดมกำรณ์ คร้ัง 4 1 25.00  - อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับหน่วยงำน
    และวิธีกำรสหกรณ์    ในพืน้ทีเ่พือ่บรูณำกำรในกำรจัดเวทชีำวบำ้น
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/คน  1/30  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,400 6,000 16.48
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏบิติังำนในศูนย์ และในพืน้ที่ คร้ัง 3  -  -
    ขยำยผล 13 หมูบ่ำ้น
2. จัดประชุมคณะท ำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรและพฒันำปำงตอง ฯ แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/กำรจัดท ำแผนปฏบิติักำร ป ี2561
3. จัดประชุมสัมมนำเพือ่ขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรศูนย์บริกำร คร้ัง 1 1 100.00
    และพฒันำตำมพระรำชด ำริป ี2561 จ ำนวน 30 คน 
4. จัดท ำหนังสือประชำสัมพนัธ์โครงกำรฯ จ ำนวน 150 เล่ม โครงกำร 1  -  -
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 3 25.00
6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประจ ำปี โครงกำร 1  -  -
7. อ ำนวยกำร และบรูณำกำร (ค่ำวัสดุส ำนักงำน) โครงกำร 1  -  -
8. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 75,000 29,655 39.54
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำรศูนย์บริกำรและพฒันำ เร่ือง 1  -  -
    ทีสู่งปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 70,000 59,737 85.34
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันำทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็แหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบรูณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง เพิม่ควำมสำมำรถและโอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพ
ใหก้ับประชำชนกลุ่มเปำ้หมำย เพือ่เปน็สถำนทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบรูณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงส ำหรับประชำชน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ 

เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่กำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณำกำร เพือ่ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทกุ ๆ ด้ำน ทัง้ด้ำนพชืไร่ พชืสวน ไม้ดอกไม้ประดับ 
ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงตำมแนวพระรำชด ำริ ใหแ้ก่ เกษตรกร ประชำชน นักเรียน และนักศึกษำ
ทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และขยำยผลไปยังพืน้ทีใ่กล้เคียงในอ ำเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภำคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ ำนวน 2,070,100  บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำน คร้ัง 12 3 25.00
    ศูนย์อ ำนวยกำรฯ ในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ
2. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมสนับสนุนกำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูง คร้ัง 8 2 25.00
    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
  3) ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

3. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์โครงกำรฯ
    3.1 แผ่นพบัประชำสัมพนัธ์ แผ่น 2,000  -  -
    3.2 วีดีทศัน์แนะน ำศูนย์ฯ งำน 1  -  -
4. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมรำยงำนผลกำรปฏบิติังำนประจ ำเดือน คร้ัง 12 3 25.00
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 120,000 26,550 22.13
กรมการข้าว
๑. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ คร้ัง 36 12 33.33
๒. แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย ไร่ 1 1 100.00
๓. แปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 100.00
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท  -  -  -  - ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ คร้ัง 1  -  -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 86,100  -  -
กรมปศุสัตว์
1. กำรสำธิต
    1.1 กำรเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 100  -  -  - อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
    1.2 กำรเล้ียงไก่ไข่ ตัว 500  -  -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 43,900  -  -
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 11 11 100.00
    1.2 กำรฝึกอบรม รำย 30  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. กำรติดตำมรำยงำนผล คร้ัง 12 3 25.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 200,000 79,530 39.77
กรมหม่อนไหม
1. ซ่อมแซมอำคำรแปรูป จุด 1  -  -
2. จัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ ปำ้ย 4  -  -
3. จัดท ำเอกสำรประชำสัมพนัธ์ ชุด 2  -  -
4. สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร จุด 1  -  -
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 30,500  -  -
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. กำรสำธิต
    1.1 กำรใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 20  -  -
    1.2 กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 20 8 40.00
    1.3 กำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนฯ ไร่ 20 7 35.00
    1.4 กำรใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภำพกรมพฒันำทีดิ่นในกำรปลูกไม้ผล ไร่ 10  -  -
    1.5 กำรใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภำพกรมพฒันำทีดิ่นในกำรปลูกพชืผัก ไร่ 5  -  -
    1.6 กำรใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภำพกรมพฒันำทีดิ่นในกำรปลูกข้ำว ไร่ 7  -  -
2. โครงกำรทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงกำร 1  -  -
3. ดูแลรักษำพืน้ทีโ่ครงกำรฯ โครงกำร 1  -  -
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 984,000 41,150 4.18
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 110 110 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย  2/110  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 30,800 22,000 71.43
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 100 100 100.00
2. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร กลุ่ม 4  -  -
3. แปลงเรียนรู้ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไร่ 2  -  -
    และฝึกปฏบิติั
4. ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดภยัจำกสำรพษิ รำย 60  -  -
5. ส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้ำว รำย 50  -  -
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภมูิทศัน์หน้ำศูนย์ฯ ไร่ 1  -  -
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ โรงเรือน 1  -  -
8. จ้ำงเหมำแรงงำน คน 2 2 100.00
9. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
10. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 488,400 52,000 10.65
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำรอุดมกำรณ์ คร้ัง 4 1 25.00
    และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/รำย  1/30  1/30 100.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,400 16,000 43.96
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร ฯ เร่ือง 1  -  -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 50,000 45,093 90.19
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมชลประทำน กรมพฒันำทีดิ่น ส ำนักงำนกำรปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งศึกษำเรียนรู้กำรพฒันำด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชำติทีม่ีชีวิต
2. เปน็ศูนย์บริกำรพฒันำแบบเบด็เสร็จทีบ่รูณำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพือ่ส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม เพือ่ประชำชนมีควำมเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้
4. พฒันำคนและคุณภำพชีวิตของคนใหม้ีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิกำรต่ำงๆ  รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพฒันำและสร้ำงควำมมัน่คง
5. สร้ำงควำมมัน่คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศและสนับสนุนพฒันำกำรทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด ำเนินกำรใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบรีุ รวม 5 อ ำเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่กำรพฒันำ เปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่ำ้น 
10,154 หลังคำเรือน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ ำนวน 9,416,750  บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. อ ำนวยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน คร้ัง 4 1 25.00
2. กำรจัดท ำแผนบรูณำกำร/แผนปฏบิติังำนโครงกำรฯ คร้ัง 3 1 33.33
3. กำรประสำน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมของ คร้ัง 16 4 25.00
    หน่วยงำนทีร่่วมโครงกำรฯ
4. กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์โครงกำรฯ เร่ือง 1  -  -
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ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
    4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

5. กำรจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน คร้ัง 12 2 16.67
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 80,000  -  -
กรมชลประทาน
1. อำคำรอัดน้ ำคลองยุทธศำสตร์บำ้นหว้ยชัน 3 แหง่ โครงกำร 1  -  -  - อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ
    ต ำบลโคกไม้งำม อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 7,000,000  -  -
กรมการข้าว
1. กำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตข้ำว ไร่ 175  -  -
2. ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว รำย 540  -  -
3. สนับสนุนปจัจัยกำรปลูกพชืหลังนำ รำย 40 40 100.00
4. ติดตำม แนะน ำ และขยำยผล คร้ัง 24 6 25.00
5. ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 5  -  -
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 190,000 27,290 14.36
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ ำ ตัว 5,000,000 200,000 4.00
2. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รำย 50  -  -
3. ประมงโรงเรียน แหง่ 8  -  -
4. ฝึกอบรม รำย 80  -  -
5. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ แหง่ 1  -  -
6. ติดตำมและแนะน ำเกษตรกร คร้ัง 10 1 10.00
7. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 557,400 33,245 5.96
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร รำย 70  -  -  - อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
2. สนับสนุนแร่ธำตุโค กระบอื  รำย 50  -  -
3. ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  รำย 20  -  -
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,800  -  -
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. กำรสำธิต
    1.1 กำรใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 250  -  -
    1.2 กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 350  -  -
    1.3 กำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนฯ ไร่ 100 50 50.00
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพฒันำทีดิ่นในโครงกำรฯ โครงกำร 1  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 625,250 170,000 27.19
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. อบรมเกษตรกร สัมมนำเกษตรกร จ ำนวน 5 หลักสูตร
    1.1 หลักสูตรส่งเสริมกำรขยำยพนัธุ์มันส ำปะหลัง (พนัธุ์ระยอง) รำย 130  -  - - กรณีจังหวัดปรำจีนบรีุอยู่ระหว่ำง
          เพือ่ลดต้นทนุใหเ้กษตรกร   กำรประสำนงำนและด ำเนินกำร
    1.2 หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตปุย๋อินทรีย์ในเขตปฏรูิป รำย 25  -  -
    1.3 หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้ำวในเขตปฏรูิปทีดิ่น รำย 25  -  - - กรณีจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่ำง
    1.4 หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรใช้สมุนไพร รำย 25  -  -   กำรพจิำรณำโครงกำรจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
    1.5 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรปำ่ชุมชน รำย 20  -  -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 591,700  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 120 20 16.67
2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย  2/120  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 33,600 4,000 11.90
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 100 100 100.00
2. จัดท ำแปลงเรียนรู้ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รำย 200  -  -
    และฝึกปฏบิติั
3. กำรแปรรูป และพฒันำผลิตภณัฑ์ กลุ่ม 10  -  -
4. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 120,000 40,000 33.33
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำร อุดมกำรณ์ คร้ัง 20 5 25.00
    และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/รำย 5/150 5/150 100.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 182,000 80,000 43.96
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร  กรมพฒันำทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษำ และถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมำะสม 
2. พฒันำกำรผลิตไม้ผลชนิดต่ำงๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมำะสมทีม่ีคุณภำพมำตรฐำนทีดี่ เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่แก่ผลผลิต
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำใหก้ับประชำชนในพืน้ทีใ่หส้ำมำรถพึง่ตนเองได้ ด้วยกำรพฒันำ เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษด้์ำนกำรเกษตร
4. เพือ่อนุรักษแ์ละบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชนหมูบ่ำ้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพือ่พฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มุง่บรูณำกำรด ำเนินงำนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทกุภำคส่วนโดยมีประชำชนเปน็ศูนย์กลำง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบรีุ จ ำนวน 109.99 ไร่ พืน้ทีห่มูบ่ำ้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่ำ้น จ ำนวน 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ ำนวน 1,921,400  บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสำน/ติดตำม/สนับสนุนกิจกรรม (อ ำนวยกำร) คร้ัง 3  -  -
2. สนับสนุนค่ำไฟฟำ้ เดือน 3  -  -
3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ คร้ัง 4  -  -
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 100,000  -  -
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
   5) ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

 ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ แหง่ 1  -  -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 46,100  -  -
กรมปศุสัตว์
1. สำธิตกำรเล้ียงสุกร ตัว 10 5 50.00  - อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเกษตรกร
2. สำธิตกำรเล้ียงสัตว์ปกี ตัว 20 20 100.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 41,600 10,400 25.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 109 109 100.00
    1.2 กำรฝึกอบรม รำย 300 150 50.00
2. กำรติดตำมรำยงำนผล คร้ัง 12 3 25.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 1,200,000 426,671 35.56
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. กำรสำธิต
    1.1 สำธิตกำรใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 10 20.00
    1.2 สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 100 20 20.00
    1.3 สำธิตกำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนฯ ไร่ 50 14 28.00
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 209,000 11,458 5.48
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 30  -  -
2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย  2/30  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 8,400  -  -
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 100 100 100.00
2. จัดท ำแปลงเรียนรู้ต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    และฝึกปฏบิติั
     2.1 กำรเล้ียงชันโรง รัง 100  -  -
     2.2 กำรเล้ียงผ้ึงโพรง รัง 5  -  -
     2.3 กำรผลิตไม้ผล ไร่ 50  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 326,000 40,000 12.27
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำร อุดมกำรณ์ คร้ัง 4 1 25.00
    และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/รำย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,400 16,000 43.96
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพฒันำทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริทีไ่ด้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนกำรพฒันำในเชิงคุณภำพใหม้ำกยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริม พฒันำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชำติทีม่ีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ
    ไปยังประชำชน ใหส้ำมำรถน ำไปปรับใช้ในไร่นำของตนเอง สำมำรถพึง่พำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
3. บรูณำกำรกำรส่งเสริมและพฒันำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและโครงสร้ำงพืน้ฐำนของศูนย์

เปา้หมายของโครงการ 1. ต้นแบบของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ประชำชนได้รับกำรบริกำรอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชำติ ทีม่ีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ 

ระยะเวลาของโครงการ
5. งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ ำนวน 11,259,500  บำท
6. แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูล และจัดท ำแผนปฏบิติักำร คร้ัง 24 6 25.00
    ประจ ำปี
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ คร้ัง 6  -  -
    คณะท ำงำนขับเคล่ือนฯ
3. ประชำสัมพนัธ์กำรด ำเนินงำนและกำรจัดงำนในโอกำสต่ำง ๆ คร้ัง 12 3 25.00
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 ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
6) ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ปงีบประมำณ  2561



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

4. รำยงำนประจ ำเดือน/รำยงำนประจ ำปี คร้ัง 12 3 25.00
5. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 100,000 22,712 22.71
กรมการข้าว
๑. จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้ำว แปลง 8  -  - 
๒. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้ำว คร้ัง 50 50 100.00
๓. สนับสนุนปจัจัยกำรผลิต รำย 50  -  -
๔. ติดตำม แนะน ำ และขยำยผล คร้ัง 24 6 25.00
๕. จ้ำงเหมำนักวิชำกำรเกษตร รำย/เดือน 1 1 100.00
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 200,000 26,132 13.07
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ ำ ตัว 5,000,000  -  -
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 516,100  -  -
กรมปศุสัตว์
1. สำธิตกำรเล้ียงสัตว์
    1.1 เปด็/ไก่ ตัว 50  -  -
    1.2 ผลิตลูกเปด็/ไก่ ตัว 500  -  -
2. ฝึกอบรมเกษตรกร รำย 50  -  -
3. ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร รำย/ตัว 50  -  -
4. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 68,400  -  -
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
   1.1 จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 48 48 100.00
   1.2 กำรฝึกอบรม รำย 120 62 51.67
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. กำรติดตำมรำยงำนผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 500,000 132,505 26.50
กรมชลประทาน
1. ขุดสระโครงกำรพฒันำแหล่งน้ ำในพืน้ทีข่ยำยผลของศูนย์บริกำร โครงกำร 1  -  -  - อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ
    กำรพฒันำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ ต ำบลแม่น้ ำคู้  
    อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ขุดลอกสระเก็บน้ ำศูนย์บริกำรพฒันำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ โครงกำร 1  -  -  - อยู่ระหว่ำงจัดหำวัสดุ
    ต ำบลแม่น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 7,000,000  -  -
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. จัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ ำ ไร่ 2,000  -  -
2. สำธิตกำรใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50  -  -
3. สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 100 31 31.00
4. สำธิตกำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนฯ ไร่ 50 36 72.00
5. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพฒันำทีดิ่นในโครงกำรฯ และดูแล โครงกำร 1  -  -
    รักษำพืน้ทีโ่ครงกำรฯ
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 2,046,600 122,000 5.96
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 100 100 100.00
2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย  2/100  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 28,000 20,000 71.43
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 100 100 100.00
2. จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรเกษตรแก่เกษตรกร รำย 100  -  -
3. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่ 80  -  -
4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภำยในศูนย์ฯ จุด 5  -  -
5. จ้ำงเหมำแรงงำน คน 2 2 100.00
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 764,000 52,000 6.81
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำร คร้ัง 4 1 25.00
    อุดมกำรณ์ และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/รำย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,400 15,450 42.45
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมวิชำกำร กรมหม่อนไหม กรมพฒันำทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ทีพ่ระรำชทำนใหศู้นย์พฒันำปศุสัตว์ ตำมพระรำชด ำริ
    เปน็ศูนย์กลำงกำรผลิตพนัธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพนัธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริทีข่ำดแคลน และรำษฎรทีย่ำกจนในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจำกศูนย์
    รวมทัง้เปน็ศูนย์พฒันำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำน
2. เพือ่ศึกษำวิจัยเทคโนโลยีด้ำนปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำนทีเ่หมำะสมกับสภำพพืน้ที่
3. เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่ำงใหเ้กษตรกรและผู้สนใจน ำไปพฒันำกำรประกอบอำชีพ
    และขยำยผลกำรพฒันำสู่พืน้ทีเ่ปำ้หมำยอย่ำงยั่งยืน   

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่รงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนพืน้ทีร่อบศูนย์พฒันำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ  พืน้ทีพ่ฒันำเพือ่ควำมมัน่คงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก 
และอุตรดิตถ์ และพืน้ทีอ่ ำเภอในจังหวัดเลย พืน้ทีโ่ครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ
ประชำกรโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันำเพือ่ควำมมัน่คงชำยแดน /พืน้ทีโ่ครงกำร

อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ /มีฐำนะยำกจน /รำษฎรผู้สนใจทัว่ไป /ประชำชนผู้ด้อยโอกำส
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ ำนวน 3,172,000  บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กำรปฏบิติังำนสนับสนุนกำรก ำกับ และรำยงำนผล
    1.1 ประสำน อ ำนวยกำร และสนับสนุนกำรปฏบิติักำร ในพืน้ที่ คร้ัง 12  -  -
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
      7) ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

       ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

    1.2 จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
    1.3 กำรประชำสัมพนัธ์ คร้ัง 1  -  -
2. ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน
    2.1 ประชุมคณะกรรมกำร คร้ัง 1  -  -
    2.2 ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนฯ คร้ัง 4  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 100,000  -  -
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ ำ ตัว 1,000,000  -  -
2. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ รำย 40  -  -
3. ฝึกอบรม รำย 40  -  -
4. จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ แหง่ 1  -  -
5. ติดตำมและแนะน ำเกษตรกร คร้ัง 10  -  -
6. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 223,500  -  -
กรมปศุสัตว์
1. งำนสำธิตกำรเล้ียงสุตว์
    1.1 สัตว์ปกี  ตัว 400 400 100.00
    1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี  ตัว 8,000 2,000 25.00
    1.3 สุกร  ตัว 8 8 100.00
    1.4 ผลิตลูกสุกร  ตัว 120 33 27.50
    1.5 แพะ - แกะ  ตัว 19 19 100.00
    1.6 บ ำรุงรักษำแปลงหญ้ำพชือำหำรสัตว์ ไร่ 10 10 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

2. ส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร รำย 355 240 67.61
    2.2 ฝึกอบรมนักเรียน ร.ร. 11 11 100.00
    2.3 พฒันำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 20  -  -
    2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  รำย/ตัว  200/1,500 82/810 41.00/54.00
    2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร รำย/ตัว 20/20 33/33 165.00
    2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกีใน ร.ร.  ร.ร. 11 2 18.18
    2.7 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ แหง่ 1  -  -
    2.8 จัดต้ังกองทนุอำหำรสัตว์ กองทนุ 2  -
    2.8 กำรพฒันำผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ 2  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 1,494,600 373,650 25.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 100.00
    1.2 กำรฝึกอบรม รำย 80  -  -
2. กำรติดตำมรำยงำนผล คร้ัง 4  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 250,000  -  -
กรมหม่อนไหม
1. ดูแลรักษำแปลงหม่อนในฐำนเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน สนับสนุน คร้ัง 1  -  -  - อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนร่วมกับ
    วัสดุกำรเกษตร    สมำชิก
2. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 20,000  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ ไร่ 300 300 100.00
2. สำธิตกำรท ำปุย๋หมักสูตรพระรำชทำนฯ ไร่ 50 22 44.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 189,500 97,825 51.62
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี รำย 200  -  -
2. ติดตำม 2 คร้ัง คร้ัง/รำย  2/200  -  -
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 56,000  -  -
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง รำย 50  -  -
2. จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ไร่ 10  -  -
3. ส่งเสริมกำรผลิต ขยำยพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บำ้น รำย 100  -  -
4. ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร รำย 50  -  -
5. ส่งเสริมกำรเพำะเหด็เศรษฐกิจ รำย 100  -  -
6. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    6.1 แปลงไม้ผล ไร่ 8  -  -
    6.2 แปลงไม้ผลและผักพืน้บำ้น ไร่ 3  -  -
    6.3 แปลงพชืสมุนไพร ไร่ 3  -  -
7. จ้ำงเหมำแรงงำน คน 3  -  -
8. สนับสนุนกำรปฏบิติังำนของเจ้ำหน้ำที่ งำน 2  -  -
9. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน คร้ัง 1  -  -
10. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 802,000  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้เร่ืองหลักกำร อุดมกำรณ์ คร้ัง 4 1 25.00
    และวิธีกำรสหกรณ์
2. จัดเวทชีำวบำ้น/ประชุมเชิงปฏบิติักำร คร้ัง/คน 1/30 1/30 100.00
3. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 36,400 16,000 43.96
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบำยเทคโนโลยีเพือ่กำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) 
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยำยผลกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนือ่งจำกปทีีผ่่ำนมำ โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพฒันำกำรเกษตร

    ตำมแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง และสำมำรถน ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้กับกำรประกอบอำชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้
3. เพือ่สนับสนุนกำรพฒันำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบำ้นใหม้ีศักยภำพในกำรจัดฝึกอบรม และเปน็แหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ ำนวน 15,200 รำย ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรพฒันำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 
จำกศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบำ้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ ำนวน 61,060,000 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

 ๑. ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบำ้นทีร่่วมโครงกำรฯ ศูนย์ 120 138 115.00  1. จ ำนวนเกษตรกรทีติ่ดตำมจะทรำบ
 ๒. เกษตรกรทีไ่ด้รับกำรอบรม รำย 15,200 4,550 29.93      ณ ส้ินปงีบประมำณ
 ๓. เกษตรกรทีติ่ดตำม รำย 15,200 -  -  2. งบประมำณเปน็ยอดโอนจัดสรรใหจ้ังหวัด
 ๔. งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 61,060,000 48,758,095 79.85      และค่ำใช้ในส่วนของ กนท.
    4.1 งบอุดหนุน บำท 45,000,000 36,437,500 80.97
    4.2 งบรำยจ่ำยอื่น บำท 16,060,000 12,320,595 76.72
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ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

         13. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
ในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ในการใหบ้ริการและแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน 

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 46,200 ราย/ป ีจัดคลินิก 308 คร้ัง/ป ี(4 คร้ัง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2545 เปน็ต้นมา (เปน็โครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง)
งบประมาณของโครงการ 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
 31 ธ.ค.60)

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง/ปี 4 1 25.00
2. เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 46,200 5,219 11.30
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ ราย  -  -  -
    3.1 คลินิกข้าว
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 15,500 1,727 11.14
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย  -  -  -
    3.2 คลินิกประมง
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 409 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - **
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

14. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

จ านวน 47,421,880 บาท (เฉพาะป ี2561)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 - 
 31 ธ.ค.60)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

    3.3 คลินิกปศุสัตว์
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 21,300 2,721 12.77
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.4 คลินิกพชื
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 20,000 2,094 10.47
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,000 20 2.00
    3.5 คลินิกดิน
          1) วิเคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิติัการ ตัวอย่าง 22,402 12,315 54.97
          2) วิเคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า ตัวอย่าง 820 36 4.39
          3) หน่วยวิเคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอย่าง 52,000 17,646 33.93
    3.6 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.)
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 2,320 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.7 คลินิกบญัชี ราย - 6,538 **
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 6,538 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 19,604 - -
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 47,421,880 10,945,609 23.08
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และองค์การสะพานปลา
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหผ้ลผลิตสินค้าเกษตรเปา้หมายทีผ่ลิตใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ (Good Agricultural Practice)
เปา้หมายของโครงการ ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยัส าหรับการบริโภค หรือส่งจ าหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าส าคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2557 - 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 1,277,578,700 บาท (เฉพาะป ี2561)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

1. กรมการข้าว
   1.1 การส่งเสริมและพฒันาการปฏบิติัทีดี่ส าหรับโรงสีข้าว GMP
             1) คัดเลือกโรงสีทีม่ีคุณสมบติัตามเกณฑ์ทีก่ าหนด โรงสี 20 - - - อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย 
                 เพือ่รับการส่งเสริม GMP   และวางแผนการด าเนินงาน
             2) จ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท าระบบมาตรฐาน GMP โรงสี 20 - -
             3) โรงสีทีผ่่านการรับรองตามมาตรฐานปฏบิติัทีดี่ส าหรับ โรงสี 20 - -      อยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงาน
                 โรงสีข้าว GMP

โรงสี 20 5 25.00
                 และ ข้าวสาร Q
    1.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวใหไ้ด้มาตรฐาน GAP
          - จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคเหนือ ภาคกลาง
            ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ )
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 16. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

             4) ประชาสัมพนัธ์โรงสีข้าวทีไ่ด้รับการรับรอง GMP



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

            1) การตรวจประเมินแบบรายเด่ียว แปลง 30,294 - - - อยู่ระหว่างการก าหนดเปา้หมายทีช่ัดเจน
  และวางแผนการด าเนินงาน อาจมีการปรับแผน

            2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม กลุ่ม 501 - - - อยู่ในระหว่างการด าเนินงานเข้าตรวจประเมิน
    1.3 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวใหไ้ด้มาตรฐาน 
           (GAP-Seed)

แปลง/แหง่ 1,000 - - - อยู่ในขั้นตอนการพจิารณาโครงการอาจมี
   การปรับแผน

กลุ่ม 140 - - - อยู่ระหว่างการด าเนินงานตรวจสอบและ
  รับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์

โรงสี 20 - -     อยู่ระหว่างการด าเนินงานตรวจสอบและรับรอง
โรงสี 20 - -

     1.5 การส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
            - ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม กลุ่ม 95 - - - อยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้ตรวจประเมิน

  ภายนอก (Outsource)
     1.6 การพฒันาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
            ผลิตภณัฑ์ข้าว
            1) จัดสัมมนาเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรอง ราย 200 - -
              มาตรฐานข้าวใหแ้ก่เจ้าหน้าทีก่รมการข้าว และ  - จะเร่ิมด าเนินการในเดือน ม.ค - มี.ค. 2561
              หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
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          2) ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ใหไ้ด้มาตรฐาน
              (GAP-Seed) แบบกลุ่ม
     1.4 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ
            (GMP/HACCP) โรงสีข้าว
           1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว
           2) โรงสีข้าวทีผ่่านการรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ 
              (GMP/HACCP) และได้มาตรฐาน Q

          1) ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ใหไ้ด้มาตรฐาน
              (GAP-Seed)



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

            2) จัดสัมมนาหลักสูตรการพฒันาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุม ราย 330 - -  -  จะเร่ิมด าเนินการในเดือน ม.ค - มี.ค. 2561
           ภายในส าหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน  
           GAP ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และหน่วยงาน  
             ทีเ่กี่ยวข้อง
     1.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,881,000 1,856,724 14.41
2. กรมประมง
     2.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
           1) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ฟาร์ม 32,111 7,007 21.82
           2) ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน 433 164 37.88
           3) ตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่าง 100,000 28,642 28.64
     2.2 เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา
           1) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าในประเทศ ตัวอย่าง 30,255 7,924 26.19
           2) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าส่งออก ตัวอย่าง 34,667 15,748 45.43
           3) ฟาร์มปลอดโรค ตัวอย่าง 10,080 3,162 31.37
     2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 292,674,300 52,755,863 18.03
3. กรมปศุสัตว์
     3.๑ การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
           ๑) จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ทีไ่ด้รับบริการพฒันา แหง่ 43,350 22,352 51.56
               และตรวจประเมินมาตรฐาน
           2) จ านวนตัวอย่างทีไ่ด้รับการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพสินค้า ตัวอย่าง 332,880 83,955 25.22
              ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
     3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 528,909,400 121,337,978 22.94
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ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

4. กรมวิชาการเกษตร
     4.1 จ านวนแหล่งผลิตทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรองมาตรฐาน ฟาร์ม 110,150 8,233 7.47
            ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พชื (ผัก/ผลไม้)
     4.2 จ านวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรอง โรงงาน 850 110 12.94
           ตามมาตรฐานการจัดการ ตามระบบ GMP
     4.3 จ านวนหอ้งปฏบิติัการตรวจสอบสินค้าเกษตร และปจัจัย หอ้งปฏบิติัการ 38 38 100.00  - พฒันาหอ้งปฏบิติัการโดยการรักษาสภาพ/
           การผลิตทีไ่ด้รับการพฒันาตามมาตรฐานสากล    ขอบข่ายการรับรอง/เตรียมความพร้อม

    เพือ่ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC : 17025 
     4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 129,498,500 34,014,900 26.27
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
     5.1 พฒันาเจ้าหน้าทีใ่นการเปน็วิทยากร คน 500 503 100.60
     5.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย 882 229 25.96
     5.3 ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร ตามระบบ GAP พชื ราย 15,000 4,575 30.50
     5.4 ติดตามใหค้ าปรึกษา และประเมินแปลงเบือ้งต้นตามระบบ ราย 15,000 85 0.57
           GAP  พชื
     5.5 สนับสนุนการพฒันาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น ราย 15,000 828 5.52
     5.6 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต คร้ัง 2 1 50.00
            สินค้า GAP 
     5.7 ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต คร้ัง 18 1 5.56
     5.8 จัดเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร GAP คร้ัง 9 - - - จะเร่ิมด าเนินการในช่วง ไตรมาสที ่2 - 3
            สินค้า GAP และติดตามผลการด าเนินงาน
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ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     5.9 ประเมินสถานการณ์และจัดท าเนียบผู้ผลิต เร่ือง 1 - - - จะเร่ิมด าเนินการในช่วง ไตรมาสที ่2 - 3
            สินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP
    5.10 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 135,425,600 11,187,409 8.26
6. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
    6.1 การจัดท าและเตรียมการบงัคับใช้มาตรฐานบงัคับ เร่ือง 1 - - - อยู่ระหว่างจัดท ามาตรการบงัคับ
    6.2 การพฒันาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่

          แก่ผู้บริโภค
          1) ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ จังหวัด 76 - -  -  อยู่ระหว่างโอนงบประมาณใหแ้ต่ละจังหวัด
          2) สร้างระบบอาหารศึกษา กิจกรรม 2 - -  - เร่ิมด าเนินการตามแผนในเดือน ก.พ. 2561
          3) พฒันาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรส าหรับผู้ประกอบการ ราย 700 153 21.86
              ขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบคลาวด์ รวมทัง้ขยายผล
              การด าเนินงานของระบบสู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
          4) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานและรณรงค์ คร้ัง 8 1 12.50
              เพือ่สร้างความเชื่อมัน่ในสินค้า Q
          5) จัดท าหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และ พฒันาเพือ่สร้าง หลักสูตร 10 1 10.00
              องค์ความรู้แก่บคุคลากร
    6.3 การพฒันาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
          -  พฒันาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบ กิจกรรม 4 1 25.00 -  จัดฝึกอบรมพฒันาบคุลากรในระบบ
             รับรองอาหารฮาลาล    การรับรองฮาลาล
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,561,100 14,214,924 20.15
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ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

7. องค์การสะพานปลา
    7.๑ โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ าพร้อมระบบบ าบดั แหง่ 1 - - - อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบก่อสร้างใหส้อดคล้อง
          น้ าเสียและส่ิงก่อสร้างประกอบทา่เทยีบเรือประมงชุมพร   กับการปรับลดงบประมาณในภาพรวม และ
          (วงเงินงบประมาณ ๔๓,๗๕๖,๖๐๐ ล้านบาท)   ก าหนดราคากลางโครงการฯ ของคณะกรรมการ

    7.2 โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าและโรงคลุม แหง่ 1 - - - อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบก่อสร้างใหส้อดคล้อง
          คัดเลือกทนู่าทา่เทยีบเรือประมงภเูก็ต   กับการปรับลดงบประมาณในภาพรวม และ
          (วงเงินงบประมาณ ๕๓,๗๙๒,๒๐๐ ล้านบาท)   ก าหนดราคากลางโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ

  โดยมอบหมายทา่เทยีบเรือประมงภเูก็ตด าเนินการ
  สืบราคากลาง

    7.3 โครงการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้ า แหง่ 1 - - - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซ้ือเคร่ืองมือ
          สะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมง   อุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้ า ได้แก่ โต๊ะคัดเลือก
          (วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ ล้านบาท)   สัตว์น้ า รางสแตนเลส และรถยกลากพาเลท

  ชนิดสแตนเลส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding ) 

    7.4 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงทา่เทยีบเรือ และตลาดประมง แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสัญญาของ
           อ่างศิลา จังหวัดชลบรีุ (งบกลางป ี60)  (วงเงินงบประมาณ    ผู้ได้สิทธิด าเนินโครงการฯ
           ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ บาท)
    7.5 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยทา่เทยีบเรือประมงระนอง แหง่ 1 - - - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
          (งบผูกพนั ป ี60 วงเงินงบประมาณ ๖๓.๘๙๙ ล้านบาท   ในปงีบประมาณ 2561
          คงเหลือมาจากป ี๖๐ จ านวนเงิน ๕๓.๕๒๗ ล้านบาท)
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ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

    7.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 
           - งบประมาณป ี๒๕๖๑ บาท 107,628,800 - -
           - งบผูกพนัป ี๖๐ บาท 53,527,000 10,594,000 19.79

          - งบกลางป ี๖๐ บาท 187,921,900 - -
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว   กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร และสถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรทีม่ีอายุมากขึ้น และมีจ านวนลดลง
2. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
    และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ
3. เพือ่สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทกุระดับ สนับสนุนการพฒันาสู่การเปน็ผู้ประกอบการมืออาชีพ
4. เพือ่พฒันาเจ้าหน้าที ่Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ใหม้ีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพฒันาเกษตรกร
5. เพือ่พฒันาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) มีศักยภาพทัง้ทางด้านการผลิต การแปรรูป 
    และการตลาด
6. เพือ่สร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ทีเ่ปน็ต้นแบบการเรียนรู้ทีเ่ข้มแข็งใหแ้ก่เพือ่นเกษตรกรได้

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร  64,995 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ  2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 163,255,700 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
 31 ธ.ค.60)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพือ่เข้าสู่
          ภาคการเกษตร
          1) สัมมนาเชิงปฏบิติัการขับเคล่ือนการพฒันาเกษตรกร ราย 50 50 100.00
              รุ่นใหม่
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ร้อยละ

15. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
 31 ธ.ค.60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

          2) สัมมนาเชิงปฏบิติัการเพิม่ศักยภาพการพฒันาเกษตรกร คน 110 100 90.91
              รุ่นใหม่
          3) อบรมหลักสูตรพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young ราย 2,695  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรมระยะที ่1
              Smart Farmer
          4) อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ Young Smart Farmer ราย 450  -  -
          5) ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับธุรกิจเกษตร ราย 100  -  -
              อาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0
          6) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young ราย 540  -  -
              Smart Farmer ระดับเขต
          7) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young ราย 200  -  -
              Smart Farmer ระดับประเทศ
          8) พฒันาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์ 27  -  -
    1.2 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer
          1) สัมมนาเชิงปฏบิติัการ Smart Farmer Core team คน 110 110 100.00
              ระดับเขตและจังหวัด
          2) พฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
              Farmer)
              2.1) เวทปีระเมิน วิเคราะห ์จัดท าแผนพฒันาศักยภาพ ราย 20,000  -  -
                      รายบคุคล แผนพฒันาการผลิต และ 
                     ค้นหา SmartFarmer ต้นแบบ 
             2.2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer กลุ่ม 77  -  -
          3) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ราย 4,410  -  -
    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 44,808,900 6,044,336 13.49
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ผล (1 ต.ค. 60 -
 31 ธ.ค.60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมการข้าว
    2.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer 
          (Developing Smart Farmer)
          1) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เร่ืองข้าวในโรงเรียน โรงเรียน 102  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินงาน
          2) จัดท าคู่มือโครงการ คู่มือฝึกอบรม และส่ือเผยแพร่ เร่ือง 8  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินงาน
              ส าหรับ ใหศู้นย์เรียนรู้เร่ืองข้าวในโรงเรียน
    2.2 พฒันาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer แล้ว (Existing 
          Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)
          1) ฝึกอบรม Existing Farmer เพือ่พฒันาเปน็เกษตรกร ราย 200 75 37.50  - จัดอบรม
              ต้นแบบ (Model Smart Farmer)
          2) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart ราย 50  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินงาน
             Farmers) กับผู้ประกอบการรูปแบบและการค้า
    2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,677,800 5,052,000 30.29

3. กรมประมง
    3.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพือ่พฒันา ราย 16,000 14,001 87.51

          เกษตรกรสู่ Smart Farmer

    3.2 ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ราย 231  -  -

    3.3 จัดท าคู่มือปฏบิติังานส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่ม 430 430 100.00

    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,958,400 7,894,825 46.55

4. กรมปศุสัตว์
    4.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer ราย 10,180 3,873 38.05

          (Developing Smart Farmer)
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ผล (1 ต.ค. 60 -
 31 ธ.ค.60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

         1) พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 10,000 3,873 38.73

         2) พฒันาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer ราย 180  -  -

   4.2 พฒันาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer แล้ว (Existing ราย 3,000 1,104 36.80

         Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)  

         -  สนับสนุนวัสดุการเกษตรให ้Smart Farmer ราย 3,000 1,104 36.80

     4.3 เกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer ต้นแบบ ราย 86  -  -

           - ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ ราย 86  -  -

    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,921,600 5,269,447 35.31

5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Young Smart Farmer 

           1) อบรมใหค้วามรู้เกษตรกรเฉพาะด้านเพือ่พฒันาคุณภาพ ราย 900  -  -  - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดเตรียมหลักสูตร 

               สินค้าเกษตร และการใช้ชีวภณัฑ์เพือ่ลดการใช้สารเคมีในผัก    และคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเปา้หมาย

           2) คัดเลือกเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกร ราย 170  -  -
               น าไปปฏบิติัเองเพือ่พฒันาเปน็ Smart farmer

    5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,300,000  -  -

6. กรมชลประทาน
    6.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing กลุ่ม 1,106  -  -  - อยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินการ

          Smart Farmer)

    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,671,800  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 -
 31 ธ.ค.60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

7. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    7.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  

          (Developing Smart Farmer)

          -  การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 5,000 864 17.28

             72 จังหวัด

    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 37,940,000 3,691,292 9.73

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    8.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing ราย 5,320  -  -  - อยู่ระหว่างการคัดเลือกเปา้หมาย

          Smart Farmer)    เพือ่ด าเนินงานตามแผน

          1) จัดท าฐานข้อมูล/ส ารวจความต้องการความรู้จัดอบรม ราย 3,800  -  -

              ใหค้วามรู้ตามความต้องการนัน้ ๆ

         2) พฒันาสมาชิกสหกรณ์สู่ Smart Farmer ราย 1,520  -  -

    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,428,300  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 -
 31 ธ.ค.60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

9. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร
    9.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer

           (Developing Smart Farmer)

           - จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยคัดสรร ราย 800 234 29.25

             เกษตรกรทีผ่ลิตสินค้าเกษตรคุณภาพในแต่ละทอ้งถิ่น 

             มาจ าหน่ายสินค้าในตลาด อ .ต.ก. โดยเกษตรกรสามารถ

             พฒันาสินค้าใหต้รงกับความต้องการของผู้บริโภค มีรูปแบบ

             ผลิตภณัฑ์ทีท่นัสมัย / สามารถถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร

             รายอื่นๆ ได้ 

    9.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,000,000 916,800 5.73

10. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องค์การมหาชน)
      10.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer 

               (Developing Smart Farmer)

               - อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 350 137 39.14

      10.2 พฒันาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer แล้ว 

              (Existing  Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)

              - อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 100  -  -

      10.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,548,900 33,544 1.32
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพปลอดภยัทีผ่่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ  เช่น GAP GMP เปน็ต้น

    โดยเกษตรกรเปน็ผู้จ าหน่ายเอง
2. เพือ่เปดิโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตทีเ่ปน็ลักษณะของทอ้งถิ่น
3. เพือ่ใหภ้าคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสใหค้วามร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) 

เปา้หมายของโครงการ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปงีบประมาณ 2558 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 10,927,200 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

1. พฒันาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 2 66.67  - คร้ังที ่1 วันที ่19 - 21 ธันวาคม 2560
   จังหวัดปทมุธานี หลักสูตร การสัมมนาเชิง
   ปฎบิติัการแนวคิดการพฒันาตลาดเกษตรกร
   เข้าสู่การพฒันาไทยแลนด์ 4.0
 - คร้ังที ่2 วันที ่21 - 24 ธันวาคม 2560
   จังหวัดสระบรีุ หลักสูตร การสัมมนาเชิง
   ปฎบิติัการแนวคิดการพฒันาตลาดเกษตรกร
   เข้าสู่การพฒันาไทยแลนด์ 4.0
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                 17. ตลาดเกษตรกร                    
                                                                           1) โครงการตลาดเกษตรกร

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

2. พฒันาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร ราย 1,155  -  -  - อยู่ระหว่างการชี้แจงโครงการในระดับพืน้ที่
    และวิเคราะหห์ลักสูตร

3. พฒันาตลาดเกษตรกร แหง่ 77  -  -  - อยู่ระหว่างการชี้แจงโครงการในระดับพืน้ที่
   และวิเคราะหค์วามต้องการ

4. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร แหง่ 44  -  -
5. ประชาสัมพนัธ์ตลาดเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 คร้ัง 1  -  -  - แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาส 3 

   เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2561 
   โดยงบประมาณจะโอนมาในไตรมาส 3

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,927,200 505,300 4.62
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหส้หกรณ์จัดต้ังตลาดเกษตรกรในการแก้ไขปญัหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทัง้การจัดการด้านอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกรทีเ่ปน็สมาชิกของสหกรณ์

2. เพือ่ใหส้หกรณ์สามารถบริหารการด าเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพือ่ส่งเสริมใหส้มาชิกในสหกรณ์ทัง้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพได้รู้ความต้องการของตลาดเพือ่น าไปใช้ในการพฒันาสินค้าและบริการใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน

เปา้หมายของโครงการ 8 จังหวัด (10 สหกรณ์) 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 2,669,500 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

แหง่ 10 10 100.00 1.สหกรณ์นิคมทองผาภมูิ จก. จ.กาญจนบรีุ 
2. สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จก. จ. ลพบรีุ 
3.สหกรณ์นิคมด่านซ้าย จก. จ. สุพรรณบรีุ 
4. สหกรณ์นิคมบางสะพาน จก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
5. สหกรณ์นิคมสูงเนิน จก. จ.นครราชสีมา 
6. สหกรณ์นิคม ดงมูลสอง จก. จ.ขอนแก่น 
7. สหกรณ์นิคมดงเย็น จก. และ สหกรณ์
    ดอนตาล จก. จ.มุกดาหาร
8. จ. ชุมพร (สหกรณ์นิคมหลังสวน จก. และ
    (สหกรณ์นิคมปะทวิ จก.) 
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                 17. ตลาดเกษตรกร                    

                                   2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ ์(Coop Market) ในสถาบนัเกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

1. คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายในการพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ราย 450 90 20.00

ราย 450 90 20.00
บาท/คน/ปี 12,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

    ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง     โครงการ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,669,500  -  -  - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

   ในพืน้ที่
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2. จัดอบรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกด้านการผลิต
    และด้านการตลาด
3.  เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการได้รับการพฒันาศักภาพ
4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่จัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร

2. เพือ่ใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซ่ึงเปน็สถาบนัเกษตรท าหน้าทีก่ารตลาดของชุมชน สร้างมูลค่าเพิม่ในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์และประมง สร้างการมีส่วนร่วม
    ในการแก้ไขปญัหาและพฒันาความเปน็อยู่ของสมาชิกและชุมชน
3. เพือ่เพิม่ช่องทางเลือกการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทัว่ไป

เปา้หมายของโครงการ 6 จังหวัด (6 สหกรณ์) 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 41,138,900 บาท  
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

แหง่ 6 6 100.00 1.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จก.จ.ร้อยเอ็ด 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จก.จ.อุตรดิตถ์
3.สหกรณ์การเกษตรประตูปา่ จก. จ.ล าพนู 
4.สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จก. จเพชรบรีุ
5.สหกรณ์การเกษตรประมงแม่กลอง จก.
   จ.สมุทรสงคราม 
6. สหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฏร์ธานี จก.
   จ. สุราษฏร์ธานี
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                 17. ตลาดเกษตรกร                    

    เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเกษตรกรของสหกรณ์

ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

เปา้หมาย

1. คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                                             3) โครงการสง่เสริมการจดัตัง้ตลาดกลางสนิค้าเกษตรของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. สนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเกษตรกร แหง่ 6 4 66.67  - สนับสนุนอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้างเพือ่ขยาย
   ของสหกรณ์    พืน้ทีต่ลาดเกษตรกรสู่การเปน็ตลาดกลางสินค้า

   เกษตรของสหกรณ์ โดยอุปกรณ์ทีส่นับสนุน
   ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวม
   ผลผลิต เคร่ืองชั่ง ลานตาก และไซโล 
   ซ่ึงสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 30.00 

   ของมูลค่าส่ิงก่อสร้างหรือมูลค่าอุปกรณ์ทีจ่ัดซ้ือ
ราย 6,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้า

   ร่วมโครงการ
บาท/คน/ปี 12,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้า

   ร่วมโครงการ

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 41,138,900 31,190,892 75.82
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3. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย
    สินค้าเกษตร
4. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่าย

    ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปญัหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษใหม้ีเสถียรภาพด้านราคาและเพิม่มูลค่าแก่สินค้าเกษตร

2. เพือ่พฒันาสหกรณ์ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด โครงสร้างพืน้ฐาน
3. เพิม่ศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน

เปา้หมายของโครงการ รวม 10 จังหวัด 12 เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ได้แก่ 1. เขตพฒันาฯ แม่สอด (จังหวัดตาก) 2. เขตพฒันาฯ อรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว) 3. เขตพฒันาฯ 
มุกดาหาร (จังหวัดมุกดาหาร) 4 .เขตพฒันาฯ สะเดา (จังหวัดสงขลา) 5 .เขตพฒันาฯ ตราด (จังหวัดตราด) 6 .เขตพฒันาฯ หนองคาย (จังหวัดหนองคาย)
7.  เขตพฒันาฯ เชียงของ (จังหวัดเชียงราย) 8. เขตพฒันาฯ แม่สาย (จังหวัดเชียงราย) 9. เขตพฒันาฯ เชียงแสน (จังหวัดเชียงราย) 10. เขตพฒันาฯ นครพนม 
(จังหวัดนครพนม) 11. เขตพฒันาฯ กาญจนบรีุ (จังหวัดกาญจนบรีุ) และ 12. เขตพฒันาฯ นราธิวาส (จังหวัดนราธิวาส)

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 21,045,200 บาท (งบอุดหนุน 20,524,000 บาท งบด าเนินงาน 521,200 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผล ฉบบั 1 1 100.00
    ทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
2. บรูณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในการ จังหวัด 10  -  -  - อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
    จัดท าแผนปฏบิติังานและแผนการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร   และสหกรณ์เพือ่ร่วมบรูณาการด าเนินงาน
    ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ
3. ปฏบิติังาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินตาม สหกรณ์ 40  -  -
    โครงการฯ พร้อมทัง้แก้ไขปญัหา
4. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการฯ จังหวัด 10  -  -
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

18. โครงการบริหารจดัการผลติผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ธ.ค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

5. ติดตามและประเมินผลการปฏบิติังาน จังหวัด 10  -  -
6. การก่อสร้างปจัจัยพืน้ฐานด้านการตลาด  - ในป ี2561 ด าเนินการ 2 แหง่ อุดหนุนอุปกรณ์
    6.1 ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจ ากัด) แหง่ 1  -  -    ก่อสร้าง คือ สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ ากัด
    6.2 โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -    และสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด
    6.3 โรงคลุมพร้อมเคร่ืองชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -     จ.ตาก อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง
    6.4 โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -     เนือ่งจาก อยู่ในเขตทีห่า้มก่อสร้างตามประกาศ
    6.5 โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจ ากัด) โรง 1  -  -     กระทรวงมหาดไทย วันที ่9 มีนาคม 2560
7. การเบกิจ่ายงบประมาณ บาท 21,045,200  -  -
    7.1 งบด าเนินงาน บาท 521,200  -  -
    7.2 งบอุดหนุน (อุปกรณ์ส่ิงก่อสร้าง) บาท 20,524,000  -  -
           1) ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 2,184,000  -  -
           2) โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 3,500,000  -  -
           3) โรงคลุมพร้อมเคร่ืองชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 840,000  -  -
           4) โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 7,000,000  -  -
           5) โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจ ากัด) บาท 7,000,000  -  -
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทนุการผลิต และแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ทีใ่หแ้ก่เกษตรกรทีป่ลูกข้าว และข้าวโพดเล้ียงสัตว์

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหส้หกรณ์การเกษตร เพือ่ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
    และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
3. เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 20 แหง่
2. พืน้ทีท่ านา 100,000 ไร่ (ลดต้นทนุการผลิตได้ 65 บาทต่อไร่)
3. จ านวนสีข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 150,000 ตัน (ลดต้นทนุการผลิตได้ 180.50 บาทต่อตัน)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 ถึงป ี2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน .................-........................ บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

1. การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ - ผลการด าเนินงานโครงการในระยะน าร่อง
(ป ี2559) มีสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวและข้าวโพด    1.1 ข้าว แหง่ 100 - -   (ป ี2559) มีสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว และ ข้าวโพด

    1.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ 10 - -   เล้ียงสัตว์เข้าร่วมโครงการ  19 แหง่
2. การขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ของสหกรณ์การเกษตร   สามารถใหบ้ริการในพืน้ทีป่ลูกข้าว 4,624 ไร่
    2.1 ข้าว แหง่  - -  -   และสีข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้ 3,005 ตัน
          - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท  - -  -   ส่วนระยะขยายผล (ป ี2560) มีสหกรณ์
    2.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่  -  -  -   ผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการ 6 แหง่ 
          - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท  -  -  -   ได้รับอนุมัติวงเงิน
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

                  19. โครงการสง่เสริมการให้บริการเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรและอุปกรณก์ารตลาดเพ่ือลดตน้ทุนสมาชิก ระยะขยายผล                   
ไตรมาสที่ 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 - 
31 ธ.ค. 60)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

3. การบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร   จาก ธ.ก.ส. 55.806 ล้านบาท
    3.1 รถเกี่ยวนวดข้าว และรถเทรลเลอร์ แหง่ - - -
           1) พืน้ทีใ่หบ้ริการ ไร่  - -   -
           2) จ านวนผู้ใช้บริการ ราย  - -  -
           3) อัตราค่าบริการ บาท/ไร่  - -  -
           4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ที่ บาท/ไร่  - - -
    3.2 เคร่ืองสีข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - -
           1) ปริมาณสีข้าวโพด ตัน  - -  -
           2) จ านวนผู้ใช้บริการ ราย  - -  -
           3) อัตราค่าบริการ บาท/ไร่  -  -  -
           4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ที่ บาท/ไร่  - -  -
4. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกร
    - จ านวนสหกรณ์ทีจ่ัดท าข้อมูลการผลิตของสมาชิกเกษตรกร แหง่ - - -
      ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

5. การแนะน าส่งเสริมและติดตามการด าเนินโครงการ คร้ัง - - -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท - - -
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน  ส านักงานจัดรูปทีดิ่นกลาง 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น  าและทีดิ่นของเกษตรกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

2. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั นพื นฐานด้านการเกษตรทีดี่  ประกอบด้วย  คูส่งน  า  คูระบายน  า  ทางล าเลียงปจัจัยการผลิต-ผลผลิต  
    รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น (โฉนด)
3. เพือ่ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรใหสู้งขึ น

เปา้หมายของโครงการ 1. งานจัดรูปทีดิ่น (ก่อสร้างใหม่) 3 โครงการ  และ ปรับปรุงจัดรูปทีดิ่น 3 โครงการ
2. งานจัดระบบน  าเพือ่เกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) 55 โครงการ  และ ปรับปรุงจัดระบบน  าเพือ่เกษตรกรรม  11 โครงการ

ระยะเวลาของโครงการ ตั งแต่ ป ี2561 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 982,599,300 บาท   (งานจัดรูปทีดิ่น 43,040,000 บาท งานปรับปรุงจัดรูปทีดิ่น 19,464,800 บาท งานจัดระบบน  าเพือ่เกษตรกรรม

 751,538,200 บาท งานปรับปรุงจัดระบบน  าเพือ่เกษตรกรรม 168,556,300 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

    1.1 งานจัดรูปทีด่ิน (ก่อสร้างใหม)่ 3 โครงการ
          1) ส ารวจความเหมาะสมของพื นทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 3 3 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ ครั ง 3 3 100.00
          3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดท า ครั ง 3 3 100.00
              บนัทกึยินยอม
          4) ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็เขต แหง่ 3 - - - อยู่ระหว่างด าเนินการ
               โครงการจัดรูปทีดิ่น

175
           20. โครงการจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ปงีบประมาณ 2561               

ไตรมาสที่ 1 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

1. งานจัดรูปทีด่ิน 



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

          5) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ ครั ง 3 3 100.00
          6) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 3 3 100.00
          7) จัดตั งกลุ่มใช้น  า กลุ่ม 3 - - - อยู่ระหว่างด าเนินการ
          8) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 8.86 8.86
          9) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 43,040,000 2,451,258 5.70

          1) ส ารวจความเหมาะสมของพื นทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 3 3 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ ครั ง 3 3 100.00
          3) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ ครั ง 3 3 100.00
          4) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 3 3 100.00
          5) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 2.55 2.55
          6) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,464,800 3,504,605 18.00

          (ก่อสร้างใหม)่ 55 โครงการ
          1) ส ารวจความเหมาะสมของพื นทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 55 55 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ ครั ง 55 55 100.00
          3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดท า ครั ง 55 55 100.00
               บนัทกึยินยอม
          4) ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็เขต แหง่ 55 - - - อยู่ระหว่างด าเนินการ
               โครงการจัดรูปทีดิ่น
          5) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ ครั ง 55 55 100.00
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    1.2 งานปรับปรุงจัดรูปทีด่ิน  3 โครงการ

2. งานจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
    2.1 งานจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม 



ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

          6) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 55 55 100.00
          7) จัดตั งกลุ่มใช้น  า กลุ่ม 55 - - - อยู่ระหว่างด าเนินการ
          8) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 2.03 2.03
          9) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 751,538,200 38,496,942 5.12

          1) ส ารวจความเหมาะสมของพื นทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 11 11 100.00
          2) วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ ครั ง 11 11 100.00
          3) ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ ครั ง 11 11 100.00
          4) ด าเนินการออกแบบ แหง่ 11 11 100.00
          5) ผลการด าเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 100 1.47 1.47
          6) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 168,556,300 4,073,371 2.42
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    2.2 งานปรับปรุงจัดระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม  11 โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าไว้ใช้ในพืน้ทีก่ารเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาปญัหาภยัแล้ง รวมทัง้ผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร
เปา้หมายของโครงการ ขุดสระน้้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จ้านวน   45,000   บอ่ ( ป ี2561 )
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2560
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน   804,600,000    บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
    31 ธ.ค.60)

1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ ขนาด 1,260 ลบ.ม. บอ่ 45,000 3,153 7.01
2. ค่าส้ารวจและติดตามการก่อสร้าง บอ่ 45,000 2,036 4.52
3. สระน้้าทีขุ่ดแล้วเสร็จ บอ่ 45,000 3,153 7.01
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 804,600,000 36,113,981 4.49
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

                21. โครงการแหลง่น ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปงีบประมาณ 2561                  
ไตรมาสที่ 1 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
            1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

1.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
1.3 โครงการพระราชด าริ 

1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน  าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) โครงการพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
2.1 โครงการส่งเสริมการใหบ้รกิารเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก 

ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562 
2.2 การปรับเปลี่ยนพื นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม 

1) การเลี ยงกระบือ 
2) การเลี ยงโคเนื อ 
3) การเลี ยงแพะ 
4) การท านาหญ้า 

 

3. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 
3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕62 
3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569 
3.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64 
3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์มทั งระบบ ปี 2560 - 2579 

 

4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670    
     4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

4.2 โครงการตลาดเกษตรกร 
4.3 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

5. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
5.1 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน  าเพ่ือเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
5.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 
5.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
5.4 โครงการแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561  
 
 
 
 
 



 
6. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
    6.1 นโยบายยางธรรมชาติ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง   
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา 
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 

  6.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  6.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  6.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
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