
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท าการติดตามความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 
และ งานส าคัญ อ่ืน ๆ โดยรวบรวม ข้อมูล จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การ ติดตาม              
ผลการด าเนินงานใน ระดับพ้ืนที่  ซึ่งการรายงานผล การด าเนินงาน ในไตรมาสที่  2 เป็นผลงานสะสมตั้งแต่    
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

1. งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก   

เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วย
เพ่ิมข้ึน และผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

1.1.1 จัดตั้งแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ด าเนินการถ่ายทอดความรู้  (เน้นงานวิจัย/
นวัตกรรม) จัดท าแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ และพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer รวม 1,380 แปลง 

1.1.2 สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 โดยธนาคาร      
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อแล้ว 164 แปลง วงเงิน 847.00 ล้านบาท  

 

1.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) กรมการข้าวเป็น
หน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มท าการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน มีเป้าหมาย 
2,350 แปลง  

1.2.1 บริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดท าทะเบียนสมาชิกและ
ขอบเขตแปลง 2,191 ราย (ร้อยละ 4.71) จัดเวทีชุมชน 255 แปลง (ร้อยละ 13.67) และพัฒนา                 
ทีมผู้จัดการแปลง 727 ราย (ร้อยละ 18.63) 

1.2.2 พัฒนาด้านการผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นท่ี 315,028 ไร่ ส่วนการพัฒนา
ผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม 4,000 กลุ่ม สนับสนุนเครื่องปลูกข้าว 1,175 ชุด           
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 
882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

1.3.1 พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. เครือข่ายระดับ
จังหวัด/ระดับเขต/ประเทศ 10,833 ราย และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 26,460 ราย
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าเว็บไซด์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
ยุคดิจิทัล” ใน 288 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ศพก . /     
ฐานเรียนรู้ในเขตปฏิรูปที่ดินครบ 140 ศูนย ์

1.3.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก. /ศูนย์เครือข่าย และเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
9,525 ราย (ร้อยละ 89.99) พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต 493 ศูนย์ (ร้อยละ 55.90)  
การผลิตพืช 9,346 ราย (ร้อยละ 74.15) การผลิตหม่อนไหม/เศรษฐกิจพอเพียง 397 ราย (ร้อยละ 91.26) 
เทคโนโลยีการประมง 88,200 ราย (ร้อยละ 50.00) ครูบัญชีประจ าฐานเรียนรู้ครบ  882 ราย และการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง 311 ราย (ร้อยละ 62.20) 
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1.3.3 จัดท าแปลงเรียนรู้/พัฒนาฐานเรียนรู้  จ าแนกเป็น 
 1) ด้านการปลูกข้าว จัดท าแปลงเรียนรู้ 145 ศูนย์ (ร้อยละ 32.22) และพัฒนา    

ฐานเรียนรู้/องค์ความรู้ใน 350 ศูนย์ (ร้อยละ 77.78) ด้านการผลิตพืช จัดท าแปลงเรียนรู้ในพ้ืนที่ 533 ไร่     
(ร้อยละ 48.76) และฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 5 จุด (ร้อยละ 38.46)  

 2) ด้านประมง พัฒนาแปลงเรียนรู้ประมงใน ศพก. ครบ 882 ศูนย์ และแปลงเรียนรู้        
ในศูนย์เครือข่าย (รายเดิม/รายใหม่) 2,900 ศูนย์ (ร้อยละ 82.20) รวมทั้งพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตร           
ด้านการประมงใน ศพก. 527 แห่ง (ร้อยละ 59.75) 

 3) ด้านอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 660 ศูนย์ (ร้อยละ 74.83)
และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์ครบ 882 ศูนย ์

 

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหา     
การไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพ้ืนที่     
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

 1.4.1 พ้ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
และพ้ืนที่ป่าชายเลนรวม 54 จังหวัด  

1.4.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์  และบัญชี       
รวม 24,043 ราย ด าเนินการแล้ว 8,708 ราย (ร้อยละ 36.22)  

 1.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1) ด้านชลประทาน ด าเนินการสร้างฝายบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ า และ      

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านควนสินชัย มีความก้าวหน้าร้อยละ 6 และ 39 ตามล าดับ ส่วนสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า (แปลงรวมชัยบุรี)  อยู่ระหว่างอนุมัติผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และพัฒนา    
แหล่งน้ าและปัจจัยพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ในเขตปฎิรูปที่ดิน 7 แห่ง (ร้อยละ 23.33) 

2) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยการผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 89.74 ตัน 
(ร้อยละ 75.90) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงพื้นท่ีดินกรดในพ้ืนที่รวม 12,148 ไร่ (ร้อยละ 50.46) 
และผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 860 ตัน 40,480 ลิตร ตามล าดับ 

 

1.5 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และท านาหญ้า
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3/N) โดยส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 
โคเนื้อ แพะ และท านาหญ้า รวม 55 จังหวัด 

1.5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ 
และการท านาหญ้า มีพ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยน การผลิตลดลงจาก 67,440 ไร่ ในไตรมาส 1 เหลือ 57,610 ไร่ 
เนื่องจากเกษตรกรขอลาออกจากโครงการและบางรายคุณสมบัติไม่ตรงเงื่อนไขโครงการ จึงไม่ผ่านการอนุมัติ 
จ าแนกเป็น พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกระบือ 24 จังหวัด รวม 6,845 ไร่  โคเนื้อ 37 จังหวัด รวม 50,100 ไร่  
และแพะ 8 จังหวัด รวม 665 ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนของการท านาหญ้า ปรากฏว่า เกษตรกรขอถอนตัวทั้งหมด 

1.5.2 สนับสนุนสินเชื่อส าหรับการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ มีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการโอนเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 
2,801.19 ล้านบาท (ร้อยละ 26.39) 
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1.5.3 ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหาพ่อ - แม่พันธุ์รวม 62,191 ตัว
(ร้อยละ 38.63) พร้อมทั้งจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 11,522 ราย (ร้อยละ 39.06) 

 

1.6 นโยบายยางธรรมชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เสนอโครงการ      

เพ่ือช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม 4 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง มีการยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก 

1.6.1 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
เป้าหมาย 10,000 ล้านบาท ขณะนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อให้สถาบัน
เกษตรกรแล้ว 369 แห่ง วงเงิน 8,117.96 ล้านบาท 

1.6.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยาง เป้าหมาย 809,119 ครัวเรือน ด าเนินการได้ 
722,887 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่มาแจ้ง และแจ้งไม่เข้าร่วมโครงการ 

1.6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอ 
การจ าหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยางพารา อยู่ระหว่างรอระบาย
ปริมาณยางคงเหลือ 53,097.51 ตัน 

1.6.4 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางพารา
ออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยางพารา อยู่ระหว่างรอระบายปริมาณยาง
คงเหลือ 51,352.48 ตัน 

 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร  
2.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2562  กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ      

กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ ์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   
และองค์การตลาด เพ่ือเกษตรกร เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหาร         
การจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ  

2.1.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต ด าเนินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดย 

1) จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 20,785 ราย (ร้อยละ 86.60) สัมมนาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผลครบ 120 ราย  

2) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจัดระบบการผลิตในสหกรณ์ 
28 แห่ง ก าหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหาร 1 เรื่อง มีการจัดประชุมและยกร่างมาตรฐานเสนอ
กรรมการฯ แล้ว 1 ครั้ง  

3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา  ด าเนินกลยุทธ์วิจัยด้านการผลิตพืช 6 ชนิด คือ  วิจัย
และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ  วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน วิจัยและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ วิจัยและพัฒนาพันธุ์เงาะ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง วิจัยพัฒนาพันธุ์
ลิ้นจี่/พันธุ์ล าไย และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าไยส่งออก มีผลส าเร็จ
ตามกระบวนงานในภาพรวมร้อยละ 49.62 

2.1.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด ด าเนินการ 2 กลยุทธ์ คือ 
 1) กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด อยู่ระหว่างข้ันตอนที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด ผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ทดลองน าผลไม้สดบรรจุถุง เพื่อศึกษาระยะเวลาการยืดอายุผลไม้สดแต่ละชนิด  

 2) กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์  รณรงค์ส่งเสริม     
การบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว 2 ครั้ง (ร้อยละ 40.00)  ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขผลไม้     
ด้อยคุณภาพ 1 จุด และจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจด้านการรับรองของไทยในประเทศเยอรมัน 
และสหรัฐอเมริกา รวม 2 ครั้ง (ร้อยละ 50.00) 

2.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดและการผลิตไม้ผล สมาชิกสหกรณ์ 28 แห่ง       
(ร้อยละ 30.43) ส่วนการพัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และนราธิวาส มีแผนด าเนินการในช่วง             
ไตรมาสที่ 2 – 4    

 

2.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด พ.ศ. 2560 - 2569  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ       
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน และ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร เป้าหมายผลิตสับปะรดคุณภาพ
โรงงาน 2.20 ล้านตัน 

2.2.1 ผลิตสับปะรดโรงงาน และสับปะรดบริโภคสดในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ตามแผนที่เกษตร        
เพ่ือการบริหารเชิงรุก (Agri- Map) มีเป้าหมาย 13 จังหวัด ด าเนินการแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี       
ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.2.2 ผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในลักษณะระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และการเขตกรรม  

 1) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 2,640 ไร่ (ร้อยละ 75.97)  ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสด 26 ตัน (ร้อยละ 92.86) และผลิตน้ าหมักชีวภาพ 10,940 ลิตร (ร้อยละ 67.45) 

 2) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GAP แล้ว 1,840 ราย (ร้อยละ 80.00) 
ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น จัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบ และโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสารไนเตรทตกค้างฯ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  

2.2.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นาเพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แผนงาน/โครงการ  

2.2.4  วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์สับปะรด  ได้แก่ โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โครงการวิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตการจัดการคุณภาพ   
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ในโซ่อุปทานสับปะรดผลสดเพ่ือการส่งออก และโครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด มีผลส าเร็จ     
ตามกระบวนงานร้อยละ 5.00 

2.2.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตร  โดยส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของ
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรด 10 แห่ง  (ร้อยละ 50 .00) ในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง อุตรดิตถ์ และเชียงราย 

2.2.6 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐานเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูป
อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการก่อสร้างโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต        
สินค้าเกษตรเสร็จแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่มครบ 1 กลุ่ม  

 

2.3 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความม่ันคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ   
กรมชลประทาน ด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถ่ัวเหลือง พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เป้าหมายเพิ่มพ้ืนที่ 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน 

2.3.1 จัดระบบ ชลประทานสนับสนุนพื้นที่ปลูก ในพื้นท่ี 3 จังหวัด รวม 9,340 ไร่       
มีความก้าวหน้าแล้วร้อยละ 47.80  

2.3.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมศักยภาพการผลิต  โดย วิจัยและพัฒนาพันธุ์     
ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง  2 เรื่อง ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี    
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองในพ้ืนที ่13 จังหวัด ภาพรวมมีผลส าเร็จร้อยละ 50.00 

2.3.3 ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี  ทั้งชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์
จ าหน่าย มีเป้าหมาย 2,101.10 ตัน ด าเนินการได้ 178.90 ตัน (ร้อยละ 8.57) และสร้างเครือข่ายผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ครบตามเป้าหมาย 54 เครือข่าย 

2.3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ 51 ราย และ
จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 4,260 ราย ตามเป้าหมาย 

 

2.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ     
อาหารแห่งชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการเพ่ือผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณเพียงพอ ลดต้นทุน  
การผลิต พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2.4.1 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
1) ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 29,000 ราย  และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร    

20 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 2 แห่ง คือ สหกรณ์ชาวสวนมะพร้าว
ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเกาะพะงัน จ ากัด 

2) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นาเพื่อการผลิตมะพร้าว โดยด าเนินการในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการปรับปรุงบ ารุงพ้ืนที่ดินกรดด้วยโดโลไมท์ในพ้ืนที่ 160 ไร่ รวม 80 ตัน     
ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 16 ตัน และน้ าหมักชีวภาพ 5,720 ลิตร ครบตามเป้าหมาย 

3) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว โดยวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
มะพร้าวที่ดีและเหมาะสม การจัดการสวนมะพร้าวในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว การปลูก    
พืชแซมในสวนมะพร้าวอายุมาก วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะพร้าวที่เหมาะสม มีผลส าเร็จตามกระบวนงาน      
ร้อยละ 66.67 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องส าอางค)์ อยู่ระหว่างปรับปรุงสูตรต้นต ารับ  
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โลชั่น และทดสอบผลิตภัณฑ์ มีผลส าเร็จตามกระบวนงานร้อยละ 45.00 ส่วนแปลงผลิตพันธุ์มะพร้าว      
เพ่ือการพัฒนาพันธุ์ในพ้ืนที่รวม 250 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.4.2 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี      
การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกร 12,000 ราย (ร้อยละ 155.84 ) สร้างระบบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าวในแปลงมะพร้าว 200 แปลง (ร้อยละ 50.00) ส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการขยายศัตรูธรรมชาติและควบคุมศัตรูมะพร้าว 1,440 ราย (ร้อยละ 26.18) 

2.4.3 ด้านพัฒนาการตลาด  มีแผนรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์  และเชื่อมโยง
ตลาดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3 ครั้ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain 
กับต่างประเทศ 1 ครั้ง 

 

2.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี พ.ศ. 2560 – 2579
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมชลประทาน เพื่อพัฒนาปาล์มน้ ามัน 
น้ ามันปาล์มไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล และแข่งขันในการด าเนินธุรกิจในอาเซียน มีเป้าหมาย            
เพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ามันเป็น 23% และเพ่ิมผลผลิตเป็น 3.50 ตันต่อไร่ 

2.5.1 กิจกรรมการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ามัน โดยการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ 
วิสาหกิจชุมชนผู้ตัดปาล์ม น้ ามัน/ ลานเทกับโรงงานสกัดปาล์มน้ ามัน  และจัด อบรมให้ความรู้เรื่องการตัด        
ปาล์ม น้ ามัน คุณภาพที่ถูกต้อง ในพ้ืนที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช ครบตามเป้าหมาย      
600 ราย  

2.5.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
1) ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันด้วยปาล์มพันธุ์ดีในพ้ืนที่เหมาะสม ( S1, S2) 

รายละไม่เกิน 10 ไร่ ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด และสนับสนุนปาล์มพันธุ์ดีปลูกทดแทนแก่เกษตรกร ครบตามเป้าหมาย 
50,000 ต้น 

2) พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้า ปาล์มน้ ามัน
ใน 13 จังหวัด รวม 145 แปลง ด าเนินการแล้ว 112 แปลง (ร้อยละ 77.24) โดยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่       
ดินกรดในพ้ืนที่ 88,261 ไร่ (ร้อยละ 99.14) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 327 ตัน (ร้อยละ 106.17) และ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 96,702 ลิตร (ร้อยละ 91.83) 

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันทั้งพ้ืนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดการดิน  รวมทั้งการปลูกทดแทนแก่เกษตรกรครบตาม
เป้าหมาย 2,600 ราย 

4) ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ดี และเทคโนโลยี
การจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ มีผลส าเร็จตามกระบวนงานร้อยละ 49.88 

5) การบริหารจัดการ โดยแนะน า ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์       
15 แปลง ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นราธิวาส ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี ด าเนินการได้ 8 จังหวัด    
23 แปลง ส่วนการบริหารจัดการน้ า เป้าหมาย 10 แห่ง มีผลส าเร็จตามกระบวนงานร้อยละ 53.20 
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 3. งานส าคัญอ่ืน ๆ  

3.1 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  ด าเนินการเพื่อขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนา
ต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย 
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการ พัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด ารจิังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุร ีศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  และโครงการพัฒนาปศุสัตว์    
ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 

3.1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการผลิตพืช การเลี้ยงปศุสัตว์/ประมง การท า
บัญชี ฯลฯ 2,572 ราย (ร้อยละ 70.16) และจัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 420 ไร่ (ร้อยละ 61.67) 

3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมการปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนาว การเลี้ยง      
ปศุสัตว์ ประมง รวม 531 ราย (ร้อยละ 84.29) สาธิตการเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 5,834 ตัว 
(ร้อยละ 59.79) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 5 ล้านตัว (ร้อยละ 3.77) 

3.1.3 ปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยสาธิตการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยสูตรพระราชทาน 
ในพ้ืนที ่1,125 ไร่ (ร้อยละ 62.09) 

3.1.4 แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวม 22 ครั้ง 
(ร้อยละ 47.83) และจัดเวทีชาวบ้านมีผู้เข้าร่วมครบ 300 ราย  

 

3.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) 
เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่           
มีเป้าหมายเกษตรกร 15,200 ราย 

ผลการด าเนินงาน มีศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 139 ศูนย์ (ร้อยละ 115.83) 
สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 12,651 ราย (ร้อยละ 83.23) 

 

3.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่
ห่างไกลอย่างครบวงจร มีเป้าหมายเกษตรกร 46,200 รายต่อปี 

ผลการด าเนินงาน มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริการ 19,948 ราย ของเป้าหมาย 46,200 ราย 
โดยคลินิกดิน บริการตรวจวิเคราะห์ดินรวม 58,933 ตัวอย่าง คลินิกบัญชี 22,659 ราย คลินิกพืช 4,474 ราย 
คลินิกปศุสัตว์ 10,958 ราย คลินิกกฎหมาย 6,283 ราย คลินิกข้าว 5,285 ราย และคลินิกประมง 1,047 ราย 

 

3.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมาก และ
พัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง มีเป้าหมาย 
64,995 ราย 
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3.4.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ค่ายนวัตกรรม
สร้างสรรค์ รวม 3,651 ราย (ร้อยละ 84.42) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team      
ระดับเขต /จังหวัดครบตามเป้าหมาย 110 ราย และจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ        
เพ่ือค้นหาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ 17,031 ราย (ร้อยละ 85.16) 

3.4.2 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer โดยหน่วยงานได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตข้าว พืช ปศุสัตว์ และอ่ืน ๆ แก่เกษตรกร รวม 33,862 ราย (ร้อยละ 63.91) โดยพัฒนาเป็น  
Smart Farmer ต้นแบบ 250 ราย ระดับ Existing Smart Farmer รวม 6,014 ราย และระดับ Developing 
Smart Farmer รวม 6,186 ราย  

 

3.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ
องค์การสะพานปลา ด าเนินการเพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสินค้า
ส าคัญคือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง 

3.5.1 สินค้าข้าว จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 52 แปลง (ร้อยละ 1.48) 
คิดเป็นพ้ืนที่ 775 ไร่ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีข้าว 8 โรง 
(ร้อยละ 40.00) และมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าว 6 แห่ง (ร้อยละ 30.00)  

3.5.2 สินค้าผัก – ผลไม ้ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืชได้ 18,655 ฟาร์ม (ร้อยละ 16.94 ) ฟาร์มโรงคัดบรรจุฯ 271 โรงงาน (ร้อยละ 31.88) และพัฒนา
ห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล 38 ห้อง อยู่ระหว่างด าเนินการ   
ส่วนการผลิตพืชตามระบบ GAP จัดอบรมเกษตรกร GAP อาสาและเกษตรกร รวม 15,243 ราย            
(ร้อยละ 95.98) 

3.5.3 ด้านประมงตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  18,864 ฟาร์ม (ร้อยละ 58.75)
สถานประกอบการ 287 แห่ง (ร้อยละ 66.13) ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน   
80,782 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.81) และตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์น้ า รวม 61,770 ตัวอย่าง      
(ร้อยละ 82.36) ส่วนการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ า โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ า ปรับปรุงท่าเทียบเรือ 
จ านวน 5 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.5.4 ด้านปศุสัตว์ (ไก่และสุกร)  พัฒนาคุณภาพสถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน
43,465 แห่ง (ร้อยละ 100.27) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 202,578 ตัวอย่าง (ร้อยละ 60.86) 

3.5.5 ด้านพัฒนามาตรฐาน ตรวจรับรอง และสร้างความเชื่อม่ันในมาตรฐานสินค้าเกษตร    
และอาหาร  โดยพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก 523 ราย  
(ร้อยละ 74.71) จัดท าและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 1 เรื่อง จัดท าหลักสูตรด้านมาตรฐานและพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรครบ 10 หลักสูตร 

 

3.6 โครงการตลาดเกษตรกร มีกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการ   
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและ
การตลาด 
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3.6.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการในพ้ืนที่ 43 จังหวัด (ร้อยละ 55.84)  โดยพัฒนาความรู้
และศักยภาพเจ้าหน้าที่ครบ 3 ครั้ง เกษตรกร 1,013 ราย รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกรใน 25 แห่ง 
(ร้อยละ 51.02) 

3.6.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ด าเนินการใน 2 โครงการย่อย  
1) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร ได้คัดเลือกสหกรณ์นิคม

เป้าหมายครบ 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กาญจนบุรี มุกดาหาร ขอนแก่น ลพบุรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดแล้ว      
350 ราย (ร้อยละ 77.78)   

2) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายครบ 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี 
และล าพูน โดยสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อขยายพ้ืนที่ตลาดเกษตรกรสู่การเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์แล้ว 5 แห่ง ส่วนอีก 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จ ากัด จังหวัดล าพูน ไม่ขอรับเงินอุดหนุน 
เนื่องจากพ้ืนที่สหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างตามแบบแปลน 

 

3.7 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มี
เสถียรภาพด้านราคา และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน ในพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา ตราด หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) 

3.7. 1 ด้านการก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐานด้านการตลาด ได้แก่ ลานตากผลผลิต โกดัง         
เก็บผลผลิต โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่ง โรงอบลดความชื้น ในปี 2561 ด าเนินการในพ้ืนที่สหกรณ์การเกษตร   
พบพระ จ ากัด จ านวน 4 รายการ  ส่วนสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจาก   
อยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

3.7. 2 ด้านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและ    
แผนการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ด าเนินการแล้วในพ้ืนที่รวม 4 จังหวัด (จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด 
และสงขลา) จากเป้าหมาย 10 จังหวัด และได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการ จ านวน 1 ฉบับ 

 

3.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก  
ระยะขยายผล กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่และ  
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์กู้เงินจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทเลอร์ และเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พร้อมอุปกรณ์ และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 

3.8.1 ระยะขยายผล ในปี 2561 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการโดยขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. 
เพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทเลอร์ 6 แห่ง (ร้อยละ 6.00) วงเงิน 55.806 ล้านบาท ส่วนเครื่องสี        
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เป้าหมาย 90 แห่ง ยังไม่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 

3.8.2 ระยะน าร่อง ด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 19 แห่ง โดยเป็น
สหกรณ์ท่ีให้บริการรถเกี่ยวนวด 10 แห่ง ซึ่งในปี 2561 สามารถให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ 684 ราย       
ในพ้ืนที่ 4,624 ไร่ คิดอัตราค่าบริการถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนไร่ละ 100 – 200 บาท ในส่วนของ
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ให้บริการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่สมาชิกสหกรณ์      
549 ราย ปริมาณ 3,005 ตัน 

 

3.9 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายจัดรูปที่ดิน (พ้ืนที่ใหม)่
และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและปรับปรุงระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 

3.9.1 งานจัดรูปที่ดิน (พ้ืนที่ใหม)่ ด าเนินการในพ้ืนที่ 3 แห่ง คือ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า       
บ้านคุยลุมพุก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแควน้อยบ ารุงแดน และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว      
คลอง RMC ระยะ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ 49.71  ส่วนงานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 
ด าเนินการในพ้ืนที่ 3 แห่ง คือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสองพ่ีน้อง (บ้านดอน) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ 1 และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก าแพงแสน ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง       
มีความก้าวหน้าร้อยละ 78.50 

3.9.2 งานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม (พ้ืนที่ใหม)่ จ านวน 55 แห่ง และ งานปรับปรุง    
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม จ านวน 11 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  มีความก้าวหน้า ร้อยละ 48.25 และ           
ร้อยละ 37.04  ตามล าดับ ซึ่งจากการติดตามโครงการในพ้ืนที่จังหวัดระยองและประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
เกษตรกรในพ้ืนที่บางรายยังขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดระบบน้ า และไม่ยินยอมให้ด าเนินการ เนื่องจาก            
ในการจัดระบบน้ า เกษตรกรต้องสูญเสียพื้นที่บางส่วนเพื่อใช้ในการท าถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา ส่งผลให้        
การด าเนินการล่าช้า 

3.10 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทานเป้าหมาย 45,000 บ่อ 

ผลการด าเนินงาน  การขุดสระน้ าไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร       
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 30,934 บ่อ (ร้อยละ 68.74) 

 

4. ความเห็นของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4.1 ผลการด าเนินงานภาพรวม ในรอบ 6 เดือน มีผลส าเร็จร้อยละ 51.45 ของจ านวนโครงการ      

ที่ติดตามทั้งหมด 21 โครงการ ทั้งนี้ ยังมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น เตรียมการอบรมขออนุมัติ 
คัดเลือกเป้าหมาย และโอนเงินให้ส่วนภูมิภาค เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมสนับสนุนเครื่องปลูกข้าว และกิจกรรม
จัดเวทีเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ของกรมการข้าว  

4.1.2 กิจกรรมสนับสนุนพืชพันธุ์ดี (กรมวิชาการเกษตร) กิจกรรมการจัดหาปุ๋ยเพ่ือการเกษตร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ส านักงาน       
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน          
ตามนโยบายรัฐบาล 

4.1.3 กิจกรรมการจัดเวทีแลกเรียนรู้ Young Smart Farmer (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง  
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4.2 ประเด็นที่พบ 
4.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในส่วนของ     

การอบรมความรู้ด้านบัญชี พบว่า หน่วยงานหลักระดับจังหวัดมีเป้าหมายศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหา
ด้านการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจ าศูนย์ฯ รวมทั้งอุปสรรคด้านอายุและความเข้าใจ
ของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้สูงอายุ แต่มีความต้องการท าบัญชี ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลัก       
ควรประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน หรือหากมีการปรับเปลี่ยนควรแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

4.2.2 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว มีการปลูกหญ้าเนเปียร์และ       
หญ้าแพงโกล่าเฉลี่ยรายละ 33.59 ตันต่อปี น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย 32 ตัน ที่เหลือ
จ าหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 77 น าไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงนาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ รองลงมา      
ร้อยละ 46 จ าหน่ายเป็นมูลแห้ง ร้อยละ 12 น าไปท าปุ๋ยหมัก และร้อยละ 1 น าไปท าเป็นเชื้อเพลิง     
ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์บางส่วน เกษตรกรน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ 5,778 
บาทต่อป ีท าให้มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก โดยเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐจัดหาตลาดรองรับผลผลิต
ปศุสัตว์ที่มีการส่งเสริม สนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ าขนาดเล็ก อบรมความรู้ 
ติดตามให้ค าแนะน าในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มวงเงินสินเชื่อ และสนับสนุนเครื่องหั่นสับพืชอาหารสัตว์  

แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินงานในระยะต่อไปเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
โครงการในการลดพื้นที่ท านาที่ไม่เหมาะสม กรมปศุสัตว์ ควรตรวจสอบพื้นท่ีที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก       
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร่ พบว่า เดิมเกษตรกรร้อยละ 83 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 
ซึ่งตรงตามเง่ือนไขการลดพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม นอกนั้นเป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ รวมทั้งประสานกับ ธ.ก.ส. ในการแก้ไขปัญหาการอนุมัติสินเชื่อล่าช้า 
ท าให้เกษตรกรบางรายขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ  

4.2.3 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ผลจากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรขอยกเลิก เนื่องจากต้องน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่สร้าง
รายได้ ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ได้เสนอว่า ในการก่อสร้างควรด าเนินการให้เสร็จก่อนฤดูการเพาะปลูก และปรับขนาด
ของบ่อให้มีความกว้างและลึกให้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช หญ้าแฝก เพื่อปลูกบริเวณ
รอบแหล่งน้ า ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างแหล่งน้ าเป็นไปตามแผน ก่อนที่เกษตรกรจะแสดงความจ านงในการขอรับ  
การสนับสนุนแหล่งน้ าต้องชี้แจงท าความเข้าใจถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูล     
ในการตัดสินใจของเกษตรกร และผลกระทบที่ภาครัฐได้รับจากการปรับเปลี่ยน รวมทั้งน าข้อคิดเห็นของเกษตรกรไป
พิจารณาวางแผน และประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบแหล่งน้ าต่อไป 

 
 

 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

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

ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และรายงานส าคัญอ่ืน ๆ 
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 2 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 

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

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของการติดตาม 

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 (การเสริมสร้าง ความมั่งคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง การสร้างความเข้มแข็ง        
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และการเติบโต        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตร เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดน าการผลิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
 

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

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 21 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

1.2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3 เป้าหมายการติดตาม 

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 งบประมาณการติดตาม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 1,295,000 บาท  

 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6 แนวทางการติดตาม 

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

1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/

โครงการ 
1.6.4 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.6.5 จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7 วิธีการติดตาม 

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 เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่ในลักษณะ Spot Check 
2) เครื่องมือที่ใช้ 

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

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

1.9.1 ก าหนดการให้น้ าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการในภาพรวม ทั้งนี้ โดยให้น้ าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี้ 

 

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

 
1.9.2 การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละระดับ

มีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ 
  

ความส าเร็จ (ร้อยละ) ผลการประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

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

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

 1.10.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กิจกรรม 
ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ         
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท าการติดตามความก้าวหน้า         

ผลการด าเนินงาน ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจ
พ้ืนฐาน และงานบริหารจัดการภาครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ) โดยรวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
จากการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประมวลผลจากประเด็นข้อค้นพบในการติดตามระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งการรายงานในไตรมาสที่ 2 นี้ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน  ในช่วงไตรมาสที่ 2 มีผลงานแล้วเสร็จในภาพรวมร้อยละ 51.45           
ของจ านวนโครงการที่ติดตามท้ังหมด 21 โครงการ จ าแนกเป็น งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 43.49 งานยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร มีผลงานแล้วเสร็จ
ร้อยละ 55.03 และงานส าคัญอ่ืน ๆ มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 54.16  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561 หน่วยงานที่ด าเนินงานโครงการ    
มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (เฉพาะหน่วยงานที่รายงาน) 24,080,809,161 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.08        
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 42,942,197,576 บาท (ตารางที่ 2) 

 
2.2 นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่ม

และบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่าย มีตลาดรองรับที่แน่นอนและให้ 
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีเปูาหมายแปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3 
จ านวน 597 แปลง แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 จ านวน 1,951 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561 
แปลงปีที่ 1 จ านวน 1,838 แปลง ระยะเวลาโครงการ (ตั้งแต่ปี 2559 - ปี 2561)  

 ผลการด าเนินงาน 
 กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างรอจัดประชุมหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อทราบผลการ

ด าเนินงานที่แต่ละหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง ดังนั้นกิจกรรมที่รายงาน          
จะมีเฉพาะของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น 

 1) แปลงใหญ่ปี 2559 (597 แปลง) แปลงปีท่ี 3 
1.1) ถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) จัดท าแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ 

ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด และพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart farmer      
จ านวน 172 แปลง ครบตามเปูาหมาย 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 2 
 

ล าดับ ผลส าเรจ็
ที่ จัดสรร เบิกจ่าย รอ้ยละ (รอ้ยละ)

38,243,194,642   22,310,831,103   58.34   43.49    
1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 654,043,000         221,579,420        33.88    62.89    
2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 778,284,200 97,805,000 12.57    5.97      
3 โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  415,068,187.00    162,759,781.22   39.21    73.65    
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจดัที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 276,055,255.00    93,192,029.00     33.76    38.11    
5 การปรับเปล่ียนพืน้ที่ท านาไม่เหมาะสมเพือ่ส่งเสริมการท าปศุสัตวแ์ละนาหญ้า 12,987,244,000    3,086,994,873     23.77    20.70    

5.1 การเล้ียงกระบือ 1,844,500,000 411,230,298        22.29    21.93    
5.2 การเล้ียงโคเนื้อ 10,907,400,000 2,645,587,975     24.25    38.59    
5.3 การเล้ียงแพะ 149,564,000 30,176,600          20.18    21.15    
5.4 การท านาหญ้า 85,780,000 -                       -        -        

6 นโยบายยางธรรมชาติ 23,132,500,000    18,648,500,000   80.62    58.59    
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง -                        -                       -        -        
6.2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนสถาบันเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา 10,000,000,000 8,117,960,000     81.18    74.58    
6.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 13,132,500,000 10,530,540,000   80.19    94.06    
6.4 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง -                        -                       -        -        

1,090,840,568     146,458,441       13.43   55.03    
7 ยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62 25,173,138.00      4,496,814.00       17.86    45.34    
8 ยทุธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 320,695,125.00    1,643,197.00       0.51      24.97    
9 ยทุธศาสตร์ถั่วเหลืองเพือ่ความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 129,023,476.00    30,703,575.00     23.80    83.22    

10 ยทุธศาสตร์มะพร้าวเพือ่อุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64  237,174,403.00    267,160.00          0.11      58.42    
11 ยทุธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 378,774,426.00    109,347,695.00   28.87    58.38    

3,608,162,366     1,623,519,617     45.00   54.16    
12 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 34,586,600           14,048,466          40.62    57.45    

12.1 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 4,068,800             2,261,957            55.59    51.85    
12.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2,717,950             1,399,178            51.48    52.44    
12.3 ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 2,070,100             1,220,588            58.96    56.85    
12.4 โครงการพัฒนาพืน้ที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวดัสระแก้ว-ปราจนีบุรี 10,086,750           4,099,073            40.64    58.54    
12.5 ศูนยพ์ัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี 1,967,500             1,373,640            69.82    51.75    
12.6 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวดัระยอง 10,683,500.00      2,209,655.25       20.68    68.08    
12.7 ศูนยพ์ัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย 2,992,000             1,484,375            49.61    61.39    

13 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 61,060,000           49,869,333          81.67    66.35    
14 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 123,934,380         33,778,905          27.26    46.59    
15 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 142,706,300         61,223,332          42.90    49.62    
16 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1,374,661,100      512,633,254        37.29    43.17    
17 โครงการตลาดเกษตรกร 54,735,600           39,647,282          72.43    55.62    
18 โครงการบริหารจดัการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 21,045,200 13,487,513.84 64.09    35.00    
19 โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด -                        -                       -        18.74    

เพือ่ลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562
20 โครงการจดัรูปที่ดินและจดัระบบน้ าเพือ่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 990,833,186         471,681,682        47.60    77.44    
21 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 804,600,000         427,149,849        53.09    69.05    

รวมทั้งหมด 42,942,197,576   24,080,809,161  56.08   51.45    

นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสินค้าเกษตร

งานส าคัญอ่ืน ๆ

ที่มา : จากการรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ
งบประมาณ (บาท)
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1.2) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 
ด าเนินการแล้ว 100 แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.14 ของเปูาหมาย 172 แปลง                 

2) แปลงปี 2560 (1,951 แปลง) แปลงปีท่ี 2  
2.1) ถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม)  

 2.1.1) จัดท าแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer และการยกระดับมาตรฐานและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตร จ านวน 742 แปลง ด าเนินการ       
ครบตามเปูาหมาย 

 2.1.2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด การบริหารจัดการ
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 38,320 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ  

2.2) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 2.2.1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

742 แปลง ครบตามเปูาหมาย 
 2.2.2) พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP ด าเนินการได้ 300 แปลง คิดเป็นร้อยละ 

40.43 ของเปูาหมาย 742 แปลง  
3) แปลงปี 2561 (แปลงใหม่) แปลงปีท่ี 1 

3.1) การเตรียมการ 
 3.1.1) การรับรองแปลงผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  แบบเบ็ดเสร็จ ( Single Command : SC) ภายในเดือนธันวาคม 2560  ด าเนินการได้       
300 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของเปูาหมาย 466 แปลง 

 3.1.2) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเปูาหมายการพัฒนาแผนรายแปลง และจัดท า
แผนพัฒนารายแปลง จ านวน 466 แปลง ครบตามเปูาหมาย 

 3.1.3) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 466 แปลง ร้อยละ 62.80 ของเปูาหมาย 742  แปลง 

 3.1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ าแล้ว 300 แปลง ร้อยละ 40.43 
ของเปูาหมาย 742 ราย  

 3.1.5 ยกระดับมาตรฐาน โดยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตลาดและการเชื่อมโยง 466 แปลง ร้อยละ 62.80 ของเปูาหมาย 742 ราย 

 3.1.6 การส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ฯ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer 742 แปลง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ ่มีแปลงที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 

164 แปลง คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของเปูาหมาย 2,000 แปลง วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 847.00 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของเปูาหมาย 23,000 ล้านบาท 

5) การบริหารจัดการ 
5.1) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศเขตจังหวัด ด าเนินการแล้ว 

2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเปูาหมาย 6 ครั้ง 
5.2) พัฒนาเจ้าหน้าที ่ด าเนินการแล้ว 350 ราย ครบตามเปูาหมาย ส่วนพัฒนาเกษตรกร

ให้เป็นผู้จัดการแปลง ปี 2559 ด าเนินการแล้ว 300 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.25 ของเปูาหมาย 597 ราย  
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5.3) กิจกรรมร่วมบูรณาการโครงการในการบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) การจัดสรรงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 654.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 221.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

33.88 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 

2.2.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)  
  กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม        

ท าการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต และจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
สามารถลดต้นทุนและมีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการ     
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีเปูาหมาย 2,350 แปลง ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  1) ผลการด าเนินงาน 
  1.1) แปลงต่อเนื่องปี 2560 จ านวน 1,175 แปลง แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 

1,175 แปลง 
 1.1.1) การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

     (1) บริหารจัดการชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการท า
ทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกและขอบเขตแปลง ด าเนินการได้ 2,191 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.71 ของเปูาหมาย 46,500 ราย 

 (2) จัดการชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งโดยจัดเวทีชุมชน ด าเนินการได้ 
255 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของเปูาหมาย 1,866 แปลง 

 (3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตาม         
ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการกลุ่ม (2 ครั้ง/ปี) ด าเนินการได้ 1,390 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.23  
ของเปูาหมาย 5,300 ราย 

 (4) จัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
เปูาหมาย 484 แปลง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 (5) สัมมนาสร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่/สัมมนาสร้างเครือข่ายผ่าน ศขช./
สัมมนาสรุปผลการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่าน ศขช. เปูาหมาย 1,000 ราย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   (6) พัฒนาทีมผู้จัดการแปลง อบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 6 หลักสูตร ด าเนินการได้ 727 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.63    
ของเปูาหมาย 3,902 ราย 

 1.1.2) การพัฒนาด้านการผลิต 
 (1) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

(1.1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว (20% ของพ้ืนที่) ด าเนินการได้ 
315,027.50 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของเปูาหมาย 560,000 ไร่ 

(1.2) สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว เปูาหมาย 719 แปลง       
อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตจากบริษัท 
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(1.3) สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เปูาหมาย 1,866 แปลง         
อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

(1.4) สนับสนุนเครื่องคัดท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เปูาหมาย 
118 เครื่อง อยู่ระหว่างประกวดราคา โดยมีเปูาหมายใน 71 จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้       
ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

 (2) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 
(2.1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี (30% ของพ้ืนที่) เปูาหมาย 160,000 ไร่         

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(2.2) พัฒนาด้านการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ  โดยการพัฒนา

ผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม เปูาหมาย 4,000 กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม 
 (3) กลุ่มบริหารศัตรูข้าว   

พัฒนาด้านการผลิตโดยส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว เปูาหมาย 
1,856 แปลง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 (4) กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร สนับสนุนเครื่องปลูกข้าว เปูาหมาย 
1,175 ชุด อยู่ระหว่างการขออนุมัติ 

 (5) ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(5.1) จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต        

เมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เปูาหมาย 150 ราย และด้าน ICS เปูาหมาย 127 ราย 
อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค 

(5.2) จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิต เปูาหมาย 1,866 แปลง อยู่ระหว่าง 
โอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค 

 1.1.3) การพัฒนาด้านการตลาด 
   (1) ส ารวจความต้องการซื้อข้าวแต่ละพ้ืนที่ เปูาหมายจ านวน 71 จังหวัด 

โอนเงินให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ 
   (2) ยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

ให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ เปูาหมาย 
35 แห่ง โอนเงินให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ 

   (3) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด เปูาหมาย
37,120 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 1.2) การจัดสรรงบประมาณ 
 จัดสรร งบประมาณ 778.28 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 97.81 ล้านบาท  คิดเป็น

ร้อยละ 12.57 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
2) ผลการติดตาม  

 ในการติดตาม ในพ้ืนที่โครงการฯ  ภาคเหนือ จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
นครสวรรค์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ภาคกลาง จ านวน 4  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา 
ชัยนาท และอ่างทอง ภาคใต้ จ านวน 2  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง  โดยการสุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั่วทุกภาคของประเทศ จ านวน 495 ราย ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด และ
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สัมภาษณ์ผู้จัดการแปลงจ านวน 45 ราย และประธานกลุ่มจ านวน 45 ราย รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
585 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 

2.1) การส่งเสริมองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ 
 2.1.1) การส่งเสริมด้านการผลิต ประกอบด้วย  

 (1) การส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เกษตรกร         
ร้อยละ 85.26 ได้รับการส่งเสริมแล้ว โดยน าผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการปุยในดินไปใช้ในแปลง
เพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 49.30 ส่วนร้อยละ 35.96 ยังไม่ได้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ เนื่องจาก              
อยู่ในระหว่างการด าเนินการรอผลการวิเคราะห์ค่าการใช้ปุยตามความต้องการของดินจากเจ้าหน้าที่              
ร้อยละ 14.74 ไม่ว่างจากการประกอบอาชีพ อาทิ ติดธุรกิจส่วนตัว ท าสวน ท าไร่ เป็นต้น  

 (2) การส่งเสริมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เกษตรกรร้อยละ 87.30 
ได้รับการส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี โดยได้รับการสนับสนุนเฉลี่ย 89.67 กิโลกรัมต่อราย โดยร้อยละ 
47.51 น าไปใช้ประโยชน์ในแปลงเพาะปลูกแล้ว และร้อยละ 39.79 ยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่อง จากเกษตรกร         
ท าการเพาะปลูกไปก่อนแล้วในช่วงปลาย เดือน เมษายนถึง เดือนพฤษภาคม จึงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปใช้        
ในแปลงเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป  

 2.1.2) การส่งเสริมด้านการตลาด ประกอบด้วย 
 (1) การส่งเสริมให้ผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด อาทิ ข้าวหอมมะลิ 

105 กข.43 เป็นต้น เกษตรกรร้อยละ 93.20 ได้รับการส่งเสริมแล้ว โดยร้อยละ 62.98 เพาะปลูกข้าว
ตามความต้องการของตลาด ส่วน อีกร้อยละ 30.22 ไม่ได้เพาะปลูกข้าวตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในบางพ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีความเหมาะสมกับข้าวชนิดพันธุ์นั้น  ๆ 
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชเข้าท าลายได้  

 (2) การส่งให้ขายผลผลิตภายใต้ข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชน ( MOU) 
เกษตรกรร้อยละ 82.99 ได้รับการส่งเสริม โดยร้อยละ 24.46 มีการท าข้อตกลงซื้อขายร่วมกับ
ภาคเอกชน ( MOU) แล้ว ส่วนร้อยละ 58.53 ยังไม่ท าข้อตกลงซื้อขายร่วมกับภาคเอกชน ( MOU) 
เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าราคารับซื้อข้าวเปลือกไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยราคารับซื้อ          
ในโครงการมีความแตกต่างจากการรับซื้อข้าวในท้องตลาดเพียงเล็กน้อย และร้อยละ 17.01 ไม่ได้รับ         
การส่งเสริม 

 2.1.3) การส่งเสริมการบริหารจัดการในนาแปลงใหญ่  
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 98.41 ได้รับการส่งเสริมให้มี       

การประชุมแลกเปลี่ยนประจ าเดือนภายในกลุ่ม โดยร้อยละ 94.17 มีการประชุมแลกเปลี่ยนประจ าเดือน
ภายในกลุ่มแล้ว ส่วน อีกร้อยละ 4.24 ยังไม่มีการประชุมแลกเปลี่ยนประจ าเดือนภายในกลุ่ม เนื่องจาก
ระยะเวลาของการประชุมกลุ่มตรงกับช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรประกอบอาชีพหลัก หรือบางรายติดภารกิจ
ส่วนตัว จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ 

2.2) ผลการเปลี่ยนแปลงของการเข้าร่วมโครงการ  
        2.2.1 ประสิทธิภาพของผลผลิตของโครงการ  

(1) ผลผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 78 มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 12 กิโลกรัมต่อไร่ จากปริมาณผลผลิต เฉลี่ย 631 กิโลกรัมต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก 2559/60 
เป็น 643 กิโลกรัมต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก 2560/61 หรือเพ่ิมข้ึน (คิดเป็นร้อยละ 1.90) เกษตรกร 
ร้อยละ 53.06 ผลิตข้าวได้ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมีการท าข้อตกลงซื้อขายกับเอกชน 
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(MOU) จ านวน 221 แปลง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้สูงกว่าราคาในท้องตลาด 
ประมาณ 100 - 200 บาทต่อตัน 

(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 84 ลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตเพาะปลูกข้าว เฉลี่ย 512 บาทต่อไร่ จากค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ย 3,359 บาทต่อไร่           
ในปีการเพาะปลูก 2559/60 เป็น 2,847 บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก 2560/61 โดยเกษตรกร
สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ปุยเคมี และสารเคมี เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 15.24 

(3) ผลตอบแทนสุทธิ พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 533 
บาทต่อไร่ จากผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 1,485 บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก 2559/60 เป็น 2,018  
บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก 2560/61 คิดเป็นร้อยละ 35.89 

2.3) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
 เกษตรกร ร้อยละ 53.80 มีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาการผลิต โดยมี         

ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 2.69) ร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจ        
ในด้านการพัฒนาการตลาด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.00) และ
ร้อยละ 75.40 มีความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.77) 

2.4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 2.4.1) ในรอบการผลิตข้าวนาปี ปี 2560 ราคารับซื้อข้าวเปลือกในท้องตลาดทั่วไป

ในราคาที่ต่ ากว่าที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีก าไรจากการขายข้าวเปลือกลดลงตามมา เกษตรกร    
ต้องการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การเพื่อการตลาด  
ก าหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกในราคาขั้นต่ าเฉลี่ย 7,500 บาทต่อตัน 

 2.4.2) ด้านการตลาด พบว่า ตลาดที่รับซื้อข้าวคุณภาพยังมีอยู่อย่างจ ากัด และ      
ในการท าข้อตกลงซื้อ - ขาย (MOU) ข้าวของโครงการนาแปลงใหญ่ยังมีค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 29.48 
เป็นผลให้เกษตรกรบางส่วนต้องขายข้าวให้กับท้องตลาดทั่วไปในราคาที่ถูกลง ดังนั้น  กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด ควรประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดข้าวคุณภาพเพ่ือรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการฯ 

 2.4.3) การสนับสนุนเมล็ดพันธุข้าวเปลือก กรมการข้าว ควรพิจารณาช่วงระยะเวลา
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้มีความสอดคล้องกับระยะการเพาะปลูกของเกษตร กรในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ควรให้การสนับสนุนก่อนฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงเดือน
ปลายเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และภาคใต้ในช่วงเดือนต้นสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน เพ่ือที่สมาชิก
กลุ่มผู้ผลิตนาแปลงใหญ่จะได้ใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ได้ทันต่อฤดูกาลผลิต  

 2.4.4) ในการสนับสนุนองค์ความรู้ วิธีการ และกระบวนการในการท าปุยอินทรีย์ 
ปุยชีวภาพ หรือน้ าหมักชีวภาพให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่รายใหม่และรายเก่า 
กรมพัฒนาที่ดิน ควรติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแนะน าวิธีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดผลต่อเกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้จริง  

 2.4.5) ด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะการกระจายปัจจัยการผลิต หรือ
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เห็นควรให้ผู้จัดการแปลงจัดท าแผนการจัดสรรให้ชัดเจน  เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมและกระจายอย่างทั่วถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
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2.2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์   

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร
ด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกร ต้นแบบ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู ้และเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที ่มีเปูาหมายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 
1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร  

1.1.1) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ 
ประชุมคณะกรรมการ ศพก. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ 
10,833 ราย ถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ 20 ราย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน 
ศพก. ส่วนกลาง 55 ราย จัดประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอกเพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัยน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
120 ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้น า โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 26,460 ราย ด าเนินการ
ครบตามเปูาหมาย 

1.1.2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด 
6,921 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของเปูาหมาย 7,000 ราย  การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี       
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day) 62 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 7.03 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์ และ 
การสนับสนุน การให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. 390 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 44.22           
ของเปูาหมาย 882 ศูนย์  

1.1.3) การประชุมคณะท างาน ศพก. (ส่วนกลาง) 55 ราย ถอดบทเรียน ศพก. 9 เขต 
และการประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อจัดท าเมนูทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร 30 ราย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1.1.4) จัดสรรงบประมาณ 250.71 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 78.90 ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ 31.47 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.2) กรมการข้าว 
1.2.1)  บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/วารสารด้านการเกษตร)  882 ศูนย์ 

ด าเนินการครบตามเปูาหมาย 
1.2.2) จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวเพ่ือการศึกษาดูงาน/เรียนรู้การจัดการในแปลง

เรียนรู ้145 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 32.22 ของเปูาหมาย 450 ศูนย์ พัฒนาศูนย์เครือข่ายข้าว ฐานเรียนรู้/       
องค์ความรู้ (ศขช./ศูนย์เครือข่าย ศพก.)  350 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 77.78 ของเปูาหมาย 450 ศูนย์      
การประชุม  ศพก.  ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว  428 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 95.11           
ของเปูาหมาย 450 ศูนย ์ และการประสานความร่วมมือผู้น าเกษตรกรด้านข้าว (การน านักเรียน/นักศึกษา         
ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว) 2,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.22 ของเปูาหมาย 9,000 ราย  
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1.2.3) จัดสรรงบประมาณ 18.39 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.58 ล้านบาท คิดเป็น       
ร้อยละ 24.93 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.3) กรมประมง 
1.3.1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. 882 ศูนย์ และพัฒนาแปลงเรียนรู้

ในศูนย์เครือข่ายรายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) 882 ศูนย์ ด าเนินการครบตามเปูาหมาย 
1.3.2) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง  527 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 

59.75 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) 147 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ของเปูาหมาย 882 ครั้ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 88,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเปูาหมาย 176,400 ราย พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายเดิม (3 เครือข่ายต่อศพก.) 
2,018 ศูนย ์คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของเปูาหมาย 2,646 ศูนย์ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล 355 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 40.25 ของเปูาหมาย 882 ครั้ง และบริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายด้านประมงให้เป็น
เครือข่าย ศพก. 195 ศูนย ์คิดเป็นร้อยละ 22.11 ของเปูาหมาย 882 ศูนย ์ 

1.3.3) จัดสรรงบประมาณ 17.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.67 ล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 60.03 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.4) กรมปศุสัตว์  
1.4.1) พัฒนาความพร้อมของ ศพก. 863 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 97.85 ของเปูาหมาย 

882 ศูนย์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก. 863 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.85 ของเปูาหมาย  
882 ราย (ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 1,124 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 127.44 ของเปูาหมาย   
882 ศูนย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 7 ,538 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.46 ของเปูาหมาย 8,820 ราย         
สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 1,124 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 127.44 ของเปูาหมาย  882 ศูนย์ 
และสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 493 ศูนย์  คิดเป็น       
ร้อยละ 55.90 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์  

1.4.2) จัดสรรงบประมาณ 19.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.83 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

 1.5) กรมวิชาการเกษตร 
  1.5.1 ) จัดท าแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  533 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

48.76 ของเปูาหมาย  1,093 ไร่ และอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืช 9,346 ราย          
คิดเป็นร้อยละ 74.15 ของเปูาหมาย 12,605 ราย  

  1.5.2) จัดสรรงบประมาณ 24.64 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 22.28 ล้านบาท คิดเป็น            
ร้อยละ 90.45 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.6) กรมหม่อนไหม  
  1.6.1) ท าประชาพิจารณ/์ชี้แจงโครงการ/ประชุมกลุ่มเกษตรกร  1 ครั้ง ฝึกอบรม

เกษตรกรหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหม่อนผลสด หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
หม่อน หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ส าหรับการผลิตน้ ามัลเบอร์รี่ หลักสูตร
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไหมอุตสาหกรรม หลักสูตรการปูองกันก าจัดโรคไหม  หลักสูตรการแปรรูป            
น้ าผลหม่อน และหลักสูตรการปลูกและการดูแลรักษาหม่อน ฯลฯ  รวม 457 ราย หรือร้อยละ 105.06        
ของเปูาหมาย 435 ราย  
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  1.6.2) จัดท า/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของ
เปูาหมาย 13 จุด จุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/
บริการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ รวม 66 จุด คิดเป็นร้อยละ 56.90 ของเปูาหมาย 116 จุด 
จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านหม่อนไหม 4 จุด คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของเปูาหมาย 37 จุด และประชาสัมพันธ ์           
การด าเนินงานและจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู ้(Field Day) 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของเปูาหมาย       
24 ครั้ง  

  1.6.3) จัดสรรงบประมาณ 6.80 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.33 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.63 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.7) กรมชลประทาน 
1.7.1) ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ 882 อ าเภอ  

76 จังหวัด อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1.7.2) จัดสรรงบประมาณ 8.82 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.93 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 78.63 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 1.8) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

1.8.1) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวง 88,200 แผ่นพับ 
ครบตามเปูาหมาย 

1.8. 2) ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุน
วิทยากรร่วมบรรยาย) 311 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.20 ของเปูาหมาย 500 ราย  

1.8.3) จัดสรรงบประมาณ 0.50 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 
 1.9) กรมพัฒนาที่ดิน 

1.9.1) พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินประจ าศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 643 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 72.90 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์ 

1.9.2) จัดสรรงบประมาณ 9.61 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.72 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 49.06 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.10) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
1.10.1) ประสานงาน การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์/แปลง/      

ฐานเรียนรู ้140 ศูนย์ ครบตามเปูาหมาย 
1.10.2) จัดสรรงบประมาณ 7.48 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.50 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 46.82 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 1.11) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

1.11.1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ/ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้าน บัญชี
ประจ าศูนย์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์/ จัดให้มีครูบัญชีประจ าศูนย์ เพ่ือให้บริการความรู้ด้านการจัดท า
บัญชีแก่เกษตรกรตามตารางการให้บริการของศูนย ์จ านวน 882 ศูนย์ และอบรมครูบัญชีประจ าฐานเรียนรู ้
882 ราย ด าเนินการครบตามเปูาหมาย 

1.11.2) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลฐานเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท า
ข้อมูลต้นทุนอาชีพประจ าฐานเรียนรู้  (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์)  877  ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 99.43                
ของเปูาหมาย 882 ศูนย์ และ วางแผนก าหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตารางการเข้าปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของครูบัญชี 858 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 97.28 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์  
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1.11.3) จัดสรรงบประมาณ 31.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15.05 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 48.55 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 1.12) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1.12.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ยุคดิจิทัล” 

288 สหกรณ์ ครบตามเปูาหมาย 
1.12.2) สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การบริหาร

จัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  484 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์ สนับสนุน    
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร  209 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 59.21 ของเปูาหมาย 353 ศูนย์ และ
บริการข้อมูลข่าวสาร (สื่อเรียนรู้ด้านการสหกรณ์) 523 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 59.30 ของเปูาหมาย 882 ศูนย์  

1.12.3) การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ"  ระหว่าง
สหกรณ์และ ศพก.  ในระดับจังหวัด  20 ครั้ง และการ ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
และ ศพก. 288 สหกรณ์ ก าหนดการด าเนินงานช่วงไตรมาสที่ 3 

1.12.4) จัดสรรงบประมาณ 9.27 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.48 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 26.76 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

  1.13) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1.13.1) อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. 43 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย 
 1.13.2) จัดสรรงบประมาณ 10.23 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.28 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
2) ผลการติดตาม  

ครั้งที่ 1  จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก มดีังนี้ (รายงานแล้ว
ในไตรมาสที่ 1) 

  (1) การจัดอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ มีความซ้ าซ้อนของเนื้อหา  ท าให้เกษตรกรขาด        
องคค์วามรูใ้หม่ ๆ เพ่ือใชใ้นการต่อยอดการท าการเกษตร อีกทั้งการจัดอบรมในบางครั้งมีช่วงเวลาไม่เหมาะสม     
ท าให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนน้อย 

  (2) เกษตรกรทั่วไปไม่รู้จักศูนย์เครือข่าย ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. บางแห่ง                    
ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นศูนย์เครือข่าย อีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยง/บูรณาการระหว่าง ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. 
ท าให้ประสบปัญหาและขาดความเข้าใจในการด าเนินการร่วมกัน 

  (3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางชนิดไมส่อดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญของเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ท าให้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 

  (4) การขาดแคลนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ครบวงจร 

(5) ข้อเสนอแนะ  
(5.1) ควรจัดท าข้อมูลการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรเพื่อปูองกันการอบรมซ้ า        

ในเรื่องเดิม และหน่วยงานต่าง  ๆ ควรวางแผนการจัดอบรมให้กับ ศพก. ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  
(5.2) ควรประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ศพก. ในพ้ืนที่ เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายอ่ืนและ

เกษตรกรทั่วไปรู้จักและเข้าใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. จัดประชุมระหว่าง ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. 
เพ่ือท าความเข้าใจในการด าเนินการร่วมกัน  
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(5.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. ควรพิจารณา
ถึงกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที ่และความรูค้วามเชี่ยวชาญของเกษตรกรต้นแบบ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก.  

(5.4) ควรส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

ครั้งที่ 2 จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรทั่วไป 
ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี พิจิตร พิษณุโลก สงขลา สตูล แพร่ 
ก าแพงเพชร เลย หนองบัวล าภู บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 

  (1) เกษตรกรทั่วไปที่อยู่คนละต าบลกับพ้ืนที่ ศพก. มีความเข้าใจว่าไม่สามารถใช้บริการ
จาก ศพก. ได้ เพราะอยู่คนละพ้ืนที่กัน  

(2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จัก ศพก. และ          
ศูนย์เครือข่าย ศพก. และสามารถไปใช้บริการได้  

 

2.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล    
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 

กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร 
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน โดยมีเปูาหมาย พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ราชพัสด ุ
พ้ืนที่ปุาชายเลน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ระยะเวลาโครงการ 
ตั้งแต่ปี 2560 - 2561  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตร  

 1.1) พ้ืนที่ด าเนินการ เปูาหมาย 32 แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช และส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน 2,183 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.29 ของเปูาหมาย 8,000 ราย 

 1.3) จัดสรรงบประมาณ 7.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.38 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 2) กรมประมง  
 2.1) พ้ืนที่ด าเนินการ เปูาหมาย 4 แห่ง โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 1,941      

คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของเปูาหมาย 3,000 ราย  
 2.2) ตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของเปูาหมาย 

15 แห่ง และบริหารจัดการแหล่งน้ า 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 146.67 ของเปูาหมาย 15 แห่ง 
 2.3) จัดสรรงบประมาณ 9.19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.90 

ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 3) กรมปศุสัตว์  

 3.1) พ้ืนที่ด าเนินการ 10 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร 1,436 ราย          
คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของเปูาหมาย 6,000 ราย  
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 3.2) จัดสรรงบประมาณ 8.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.96 
ชองงบประมารที่จัดสรร 

 4) กรมวิชาการเกษตร  
 4.1) พ้ืนที่ด าเนินการ มีเปูาหมาย 2 แห่ง 
 4.2) จัดท าแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.92 

ของเปูาหมาย 13 ไร่ และจัดอบรมเกษตรกร 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของเปูาหมาย 50 ราย        
ส่วนการสนับสนุนพืชพันธุ์ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมพืชพันธุ์ดี  

 4.3) จัดสรรงบประมาณ 0.25 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.85 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 5) กรมหม่อนไหม  
 5.1) พ้ืนที่ด าเนินการ มีเปูาหมาย 5 แห่ง  
 5.2) อบรมเกษตรกรเรื่องการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหม  138 ราย คิดเป็นร้อยละ 

31.01 ของเปูาหมาย 445 ราย  
 5.3) จัดสรรงบประมาณ 2.58 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

73.25 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 6) กรมชลประทาน  

 6.1) พ้ืนที่ด าเนินการ มีเปูาหมาย 3 แห่ง 
 6.2) จัดท าระบบส่งน้ าฝายบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ า ปฎิบัติได้ร้อยละ 6 ของผลงาน 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้ าบ้านควนสินชัย ปฎิบัติได้ร้อยละ 39 ของผลงาน ส่วนสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟูาอีก 1 แห่ง อยู่ในระหว่างให้ผู้รับจ้างเข้าปฎิบัติงาน   

 6.3) จัดสรรงบประมาณ 222.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 67.97 ล้านบาท คิดเป็น         
ร้อยละ 30.61 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 7) กรมพัฒนาที่ดิน  
 7.1) พ้ืนที่ด าเนินการ มีเปูาหมาย 53 แห่ง 
 7.2) พัฒนาพื้นที่ดิน โดยผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุยสด 89.74 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

75.90 ของเปูาหมาย 118.24 ตัน ส่งเสริมการปลูกพืชปุยสด ปรับปรุงดิน 8,913 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
49.36 ของเปูาหมาย 18,055 ไร่ ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 3,235 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.74 ของเปูาหมาย 
6,020 ไร่  

 7.3) ผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน 860 ตัน คิดเป็นร้อยละ 81.52 ของเปูาหมาย 1,055 ตัน 
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 40,480 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 89.16 ของเปูาหมาย 45,400 ลิตร ตรวจวิเคราะห์ดิน
และแนะน าเกษตรกร 2,050 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.72 ของเปูาหมาย 2,364 ราย  

 7.4) จัดสรรงบประมาณ 13.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
80.74 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 8) ส านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
 8.1) พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการในพ้ืนที่แล้ว 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของเปูาหมาย 

27 แห่ง  
 8.2) ตรวจสอบพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 14,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.21 ของเปูาหมาย 

20,619 ไร่ เกษตรกร 1,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของเปูาหมาย 2,013 ราย  
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 8.3) พัฒนาที่ดิน โดยปรับพ้ืนที่ 5 แปลง ครบตามเปูาหมาย ก่อสร้างถนนจ านวน 4 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเปูาหมาย 10 แห่ง ท าระบบสาธารณูปโภค 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.00             
ของเปูาหมาย 20 แห่ง ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/จัดอบรมเกษตรกร 1,300 ราย และจัดหา
แหล่งเงินทุน 3 แห่ง อยู่ใน ขั้นตอนการเตรียมการ 

 8.5) จัดสรรงบประมาณ 10.93 เบิกจ่ายแล้ว 2.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.59          
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  9.1) พ้ืนที่ด าเนินการ มีเปูาหมาย 36 แห่ง  
  9.2) จัดอบรมการจัดท าบัญชีแก่เกษตรกร 1,835 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.05 ของเปูาหมาย 

3,161 ราย 
  9.3) จัดสรรงบประมาณ ใช้งบปกติด าเนินการ 

 10) กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 10.1) พ้ืนที่ด าเนินการ มีเปูาหมาย 19 แห่ง  
 10.2) สง่เสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 1,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของเปูาหมาย 

1,710 ราย  
 10.3) จดัประชุมชี้แจงคณะท างาน/ผู้ปฎิบัติภายใต้ คทช.จังหวัดแล้ว 19 แห่ง ๆ ละ 1 ครั้ง 

ชองเปูาหมาย 4 ครั้ง ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพ้ืนที่เปูาหมายแล้ว 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของเปูาหมาย 
19 แห่ง  

 10.4) ขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งเปูาหมายเดิมและใหม่ 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.85 
ของเปูาหมาย 81 แห่ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของเปูาหมาย 19 แห่ง       
ซึ่งได้ติดตามรายงานผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของเปูาหมาย 81 แห่ง  

 10.5) จัดสรรงบประมาณ 1.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
16.97 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 

2.2.5 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท าปศุสัตว์และนาหญ้า 
 1) การเลี้ยงกระบือ 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
(S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  และเพ่ือวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตกระบือ  
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเปูาหมายด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน  รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 ,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ,000 ราย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25 ,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559  -   
30 กันยายน 2565) 

  1.1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต ด าเนินการโครงการ แล้วใน 24 จังหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 43.64  ของเปูาหมาย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 6,845  ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 27.38         
ของเปูาหมาย 25,000 ไร่  จัดตั้งกลุ่มแล้ว 164 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเปูาหมาย 500 กลุ่ม            
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.38 ของเปูาหมาย 5,000 ราย  
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 1.1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เปูาหมายสินเชื่อ 500 กลุ่ม วงเงิน 1,500 ล้านบาท 
(ค่าแม่พันธุ์กระบือรายละไม่เกิน 50,000 บาท ค่าจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือรายละ  50,000 บาท)                 
มีเกษตรกรที่ ได้รับสินเชื่อแล้ว 164 กลุ่ม จ านวน 377.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.80 และ 25.19 
ตามล าดับ 

 1.1.3)  ถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว 164 กลุ่ม 
จ านวน 1,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.80 และ 27.38 ของเปูาหมาย 500 กลุ่ม จ านวน 5,000 ราย
ตามล าดับ 

 1.1.4) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหากระบือแม่พันธุ์ 6,845 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 27.38 ของเปูาหมาย 25,000 ตัว จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 1,369 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 27.38 ของเปูาหมาย 5,000 ราย และจัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ าด าเนินการได้ 1,369 ราย       
ในพ้ืนที่ 6,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.38 พ้ืนที่ 25,000 ไร่ และติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) 
ด าเนินการได้ 164 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของเปูาหมาย 500 กลุ่ม ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การท า
เครื่องหมายประจ าตัวกระบือ (ไมโครชิพ) ผสมเทียมกระบือ จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 1.1.5) จัดสรรงบประมาณ 1,844.50 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 411.23 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.29 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 22 ราย สรุปผลได้ดังนี้  

 1.2.1) การเข้าร่วมโครงการ ด้านประสบการณ์การเลี้ยงกระบือ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100.00 เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 16 เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ผ่านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 95.45 รองลงมาร้อยละ 40.91 ทราบผ่านผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อบต.  
มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการเฉลี่ยรายละ 4.93 ไร่ เงื่อนไขโครงการก าหนดรายละ 5 ไร่ ซึ่งเดิม
เกษตรกรร้อยละ 81.82 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม รองลงมา         
ร้อยละ 13.64 เป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.55 เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ไม่ตรง        
ตามเงื่อนไขโครงการ โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
ในภาพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ 2,168,181.82 บาท ในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 90.00 จัดซื้อ
จากพ่อค้าในจังหวัดและหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่ม รองลงมาร้อยละ 5 เท่ากัน ซื้อจากญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน 
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้จัดซื้อตามจ านวนที่ก าหนดรายละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด    
คิดเป็นร้อยละ 84.48 เป็นกระบือสาวร้อยละ 15.52 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนการจัดซื้อแม่พันธุ์ 
เกษตรกรร้อยละ 100.00 จัดหาพ่อแม่พันธุ์ตามข้ันตอนที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ร้อยละ 100.00 ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าระหว่างการจัดซื้อ          
ร้อยละ 86.36 มีการท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จ าหน่ายกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน              
กรณีพ่อแม่พันธุ์ตายภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังการส่งมอบและเป็นสาเหตุจากกระบือที่ซื้อไม่ตรง             
กับคุณลักษณะที่ก าหนด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนกระบือทดแทนให้ภายใน 30 วัน 

 



19 

 

 1.2.2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถผลิต
อาหารสัตว์ เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์ และหญ้าแพงโกล่า เฉลี่ยรายละ 33.50 ตันต่อปี น าใช้เป็นอาหารสัตว์
ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย 33.36 ตัน ที่เหลือน าไปจ าหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 63.16 น าไปใช้
เป็นปุยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 52.63 จ าหน่ายเป็นมูลแห้ง 
และท่ีเหลือร้อยละ 21.05 น าไปท าปุยหมัก ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์ บางส่วนเกษตรกร
น าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ 6,665.45 บาทต่อปี  

 1.2.3) ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงกระบือ
แบบประณีต การสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในการเลี้ยง การประสานงาน และการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.47 

 1.2.4) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 37.50 
มีความเห็นว่า ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือรองรับผลผลิตกระบือที่มีการส่งเสริม 
รองลงมาร้อยละ 31.25 ต้องการการสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือคุณภาพดี ร้อยละ 18.75 อยากให้ลดขั้นตอน
การขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น และร้อยละ 12.50 ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับเลี้ยง
กระบือ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ าขนาดเล็ก รวมทั้งส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้าควรเป็นช่วงที่เหมาะสมกับชนิด
พันธุ์หญ้า  

  

 2) การเลี้ยงโคเนื้อ 
  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

(S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  และเพ่ือวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตโคเนื้อ    
ทั้งระบบแบบครบวงจร  มีเปูาหมายด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ( S3,N) 55 จังหวัด 
ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,000 ราย 
(2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 120,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 
30 กันยายน 2565) 

2.1) ผลการด าเนินงาน 
 2.1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต มีจังหวัดที่ด าเนินงานโครงการไปแล้ว 37 จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 67.27 ของเปูาหมาย 55 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 50,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.75     
ของเปูาหมาย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,210 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของเปูาหมาย 2,400 กลุ่ม 
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10,020 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.75 ของเปูาหมาย 24,000 ราย  

 2.2.2) การสนับสนุนสินเชื่อ เปูาหมายสินเชื่อ 2,400 กลุ่ม วงเงิน 9,000 ล้านบาท 
(ค่าแม่พันธุ์โคเนื้อรายละไม่เกิน 65,000 บาท ค่าจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรายละ 50,000 บาท)        
มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว 1,210 กลุ่ม จ านวน 2,396.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.42 และ 
26.63 ตามล าดับ 

 2.2.3) ถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว 1,210 กลุ่ม 
รวม 10,020 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.42 และ 41.75 ของเปูาหมาย 2,400 กลุ่ม และ 24,000 ราย 
ตามล าดับ 

 2.2.4) การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร จัดหาโคเนื้อแม่พันธุ์ 51,090 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 42.58 ของเปูาหมาย 120,000 ตัว จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 10,218 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42.58 ของเปูาหมาย 24,000 ราย จัดเตรียมและขนย้ายท่อนหญ้าพันธุ์ 10,020 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 41.75 ของเปูาหมาย 24,000 ราย และจัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ าด าเนินการได้ 10,020 ราย 
พ้ืนที่ 50,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.75 ของเปูาหมาย 120,000 ไร่ ติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) 
1,210 กลุ่ม 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.42 และ 25.00 ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การท า
เครื่องหมายประจ าตัวโคเนื้อ (ไมโครชิพ) การผสมเทียมโคเนื้อ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2.2.5) จดัสรรงบประมาณ 10,907.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,645.59 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.25 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 49 ราย สรุปผลได้ดังนี้  

 2.2.1) การเข้าร่วมโครงการ ด้านประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 71.43 เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 13 ปี อีกร้อยละ 28.57 ไม่เคย             
มีประสบการณ์การเลี้ยงมาก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 75.51 รองลงมาร้อยละ 44.90 ทราบผ่านผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อบต. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่
เป็นไปตามเง่ือนไขโครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 87.50 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว          
ตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม รองลงมาร้อยละ 4.12 เป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยเท่ากัน 
ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ        
โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในภาพรวมเฉลี่ย
กลุ่ม ละ 1,873,412.24 บาท ในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 86.36 จัดซื้อจากพ่อค้า         
ในจังหวัดและหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่ม รองลงมาร้อยละ 11.36 ซื้อจากพ่อค้าต่างจังหวัด นอกนั้น ซื้อจากนายหน้า 
และญาติพ่ีน้อง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จัดซื้อตามจ านวนที่ก าหนดรายละ 5 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้อง
และมีลูกติดคิดเป็นร้อยละ 91.58 เป็นโคเนื้อสาว ร้อยละ 9.20 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนการจัดซื้อ       
แม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 95.92 จัดหาพ่อแม่พันธุ์ตามข้ันตอนที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ร้อยละ 85.71      
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 100.00 มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าระหว่างการจัดซื้อ 
ร้อยละ 79.59 มีการท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จ าหน่ายกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน        
กรณี พ่อแม่พันธุ์ตายภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังการส่งมอบ และเป็นสาเหตุจากโคเนื้อที่ซื้อไม่ตรงกับ
คุณลักษณะที่ก าหนด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนโคเนื้อทดแทนให้ภายใน 30 วัน 

 2.2.2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถผลิต
อาหารสัตว์ เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์ และหญ้าแพงโกล่า เฉลี่ยรายละ 36.00 ตันต่อปี น าใช้เป็นอาหารสัตว์
ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย 34.29 ตัน ที่เหลือน าไปจ าหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 86.67 น าไปใช้
เป็นปุยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 42.22 จ าหน่ายเป็นมูลแห้ง 
และท่ีเหลือร้อยละ 6.67 น าไปท าปุยหมัก ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์ บางส่วนเกษตรกร
น าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ 4,692 บาทต่อปี  

 2.2.3) ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ
แบบประณีต การสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในการเลี้ยง การประสานงาน และการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.53 
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 2.2.4) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 34.31 
มีความเห็นว่า ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือรองรับผลผลิตโคเนื้อที่มีการส่งเสริม 
รองลงมาร้อยละ 20.27 ควรมีการอบรมเพ่ิมเติม และติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 18.91 
ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับเลี้ยงโคเนื้อ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ าขนาดเล็ก และร้อยละ 10.13 
อยากให้ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น  

 

 3) การเลี้ยงแพะ 
  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

(S3,N) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพ่ือวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเปูาหมายด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด ปรับเปลี่ยน  
มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 2,500 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะ
รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 

3.1) ผลการด าเนินงาน 
 3.1.1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ มีจังหวัด

ที่ด าเนินการแล้ว 8 จังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 14. 55 ของเปูาหมาย 55 จังหวัด  โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน        
665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.60 ของเปูาหมาย 2,500 ไร่ 

 3.1.2) สนับสนุนสินเชื่อ เปูาหมายสินเชื่อ 50 กลุ่ม 500 ราย วงเงิน 116 ล้านบาท 
(ส าหรับเป็นค่าพันธุ์แพะรายละไม่เกิน 132,000 บาท ค่าจัดสร้างโรงเรือน แปลงพืชอาหารสัตว์ ระบบน้ า 
เครื่องสับพืชอาหารสัตว์ ถังพลาสติกส าหรับหมักพืชอาหารสัตว์รายละ 100,000 บาท) มีเกษตรกรที่ได้รับ
สินเชื่อแล้ว 16 กลุ่ม วงเงิน 26.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 22.80 ตามล าดับ  

 3.1.3) ถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว 16 กลุ่ม      
รวม 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 26.60 ตามล าดับ  

 3.1.4) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร โดยจัดหาแพะพ่อแม่พันธุ์ 4,256 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 26.60 ของเปูาหมาย 16,000 ตัว (แบ่งเป็น แม่พันธุ์ 3,990 ตัว และพ่อพันธุ์ 266 ตัว) 
จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.60 ของเปูาหมาย 500 ราย  จัดเตรียมและ
ขนย้ายท่อน พันธุ์หญ้า 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.80 ของเปูาหมาย 500 ราย จัดท าแปลงหญ้าและ
ระบบน้ า 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของเปูาหมาย 500 ราย ติดตามงาน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) 16 กลุ่ม 
คิดเป็น ร้อยละ 32.00 ของเปูาหมาย 50 กลุ่ม ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การดูแลสุขภาพแพะ และ       
ผสมเทียมแพะ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 3.1.5) จัดสรรงบประมาณ 149.56 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 30.18 ล้านบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 20.18 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

3.2) ผลการติดตาม 
 จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด 

นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 19 ราย 
สรุปผลได้ดังนี ้ 

 3.2.1) การเข้าร่วมโครงการ  ด้านประสบการณ์การเลี้ยงแพะ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 78.95 เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงแพะเฉลี่ย 5 ปี อีกร้อยละ 21.05 ไม่เคยมี
ประสบการณ์การเลี้ยงแพะมาก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ คิดเป็น



22 

 

ร้อยละ 78.95 รองลงมาร้อยละ  21.05 เท่ากัน ทราบผ่านญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน มีการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ 72.22 ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 
ตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม รองลงมาร้อยละ 27.78 เป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง            
ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ โดยเกษตรกร
รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในภาพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ  
1,220,063.49 บาท ในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 64.29 จัดซื้อจากพ่อค้าในจังหวัดและ
หมู่บ้านที่ตั้งกลุ่ม รองลงมาร้อยละ 21.43 เท่ากัน ซื้อจากพ่อค้าต่างจังหวัด และประธานกลุ่มเป็นผู้จัดซื้อ 
นอกนั้น ซื้อจากเพ่ือนบ้าน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้จัดซื้อตามจ านวนที่ก าหนดเฉลี่ยรายละ 27.93 ตัว 
เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด คิดเป็นร้อยละ 8 เป็นแพะสาวร้อยละ 17.93 ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ และ
เป็นแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว ในขั้นตอนการจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 88.24 จัดหาพ่อแม่พันธุ์ตามข้ันตอน
ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ร้อยละ 47.06 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 52.94 
มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากเงินสินเชื่อมาล่าช้า และเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับ 
ค่าพ่อแม่พันธุ์ ท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นมาหมุนเวียนก่อน ร้อยละ 94.12 มีเจ้าหน้าที่       
ให้ค าแนะน าระหว่างการจัดซื้อ ร้อยละ 82.35 มีการท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จ าหน่ายกับเกษตรกร   
โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตายภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังการส่งมอบและเป็นสาเหตุ       
จากแพะที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ก าหนด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนแพะทดแทนให้ภายใน 30 วัน 

3.2.2) ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถผลิต
อาหารสัตว์ เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์ กระถิน และหญ้าลูซี่ เฉลี่ยรายละ 27.35 ตันต่อปี น าใช้เป็นอาหารสัตว์
ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย 26.59 ตัน ที่เหลือน าไปจ าหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ 64.29 น าไปใช้
เป็นปุยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ 50.00 จ าหน่ายเป็นมูลแห้ง 
และร้อยละ 14.29 และ 7.14 น าไปท าเป็นปุยหมัก และน าไปเป็นเชื้อเพลิง ตามล าดับ ซึ่งผลผลิต        
จากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์บางส่วนเกษตรกรน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ 7 ,394.12 
บาทต่อปี  

3.2.3) ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงแพะ
แบบประณีต การสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในการเลี้ยง การประสานงาน และการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 8.16 

3.2.4) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 22.11 
เท่ากัน มีความเห็นว่า ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือรองรับผลผลิตแพะที่มีการส่งเสริม 
ควรมีการอบรมเพ่ิมเติมและติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ และต้องการการสนับสนุนวัคซีน รองลงมา
ร้อยละ 11.11 เท่ากัน ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับเลี้ยงแพะ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ าขนาดเล็ก 
การให้บริการผสมเทียมแพะ รวมทั้ง อยากให้ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น 

   
 4) การท านาหญ้า 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
(S3,N) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้าให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน มีเปูาหมายด าเนินการ       
ในพ้ืนที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 55 จังหวัด เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์
ทดแทน จ านวน 500 ราย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 
30 กันยายน 2562) 
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ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 เกษตรกร ซึ่งในไตรมาสที่ 1 มีการด าเนินงานไปแล้วใน 2 จังหวัด พื้นที่ 

155 ไร่ เกษตรกรรวม 31 ราย ขอถอนตัวออกจากโครงการ และไม่ต้องการขอรับสินเชื่อ เนื่องจาก          
การอนุมัติสินเชื่อล่าช้า 
 

2.2.6 นโยบายยางธรรมชาติ 
 1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพ 
ราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และ
รอจ าหน่ายยางพาราเมื่อเห็นว่าราคายางเหมาะสม โดยมีระยะเวลาโครงการ 1๘ เดือน (1 พฤศจิกายน 255๗ – 
3๐ เมษายน 255๙) และขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ในปี 2560 - 2561 ช่วงที่ขยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง) 

  ผลการด าเนินงาน 
  ในปงีบประมาณ 2561 รอการระบายปริมาณยางพาราคงเหลือ จ านวน ๕๓,0๙๗.๕1 ตัน    

(มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อคได้หมดและปิดบัญชีโครงการ 
รวมทั้งสามารถช าระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจ านวน)  

 

 2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา   
  การยางแห่งประเทศไทย  เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้กับสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมรับซื้อและจ าหน่ายยางพารา  โดยมีเปูาหมาย สนับสนุนสินเชื่อให้กับ
เกษตรกรทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเก่ียวกับยางพารา      
เพ่ือกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปใช้เป็นเงินอุดหนุนในการรวบรวมหรือ        
รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2562 
และก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 36 เดือน ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอยื่นกู้เงินจาก ธ.ก.ส. แล้ว 384 แห่ง 

ของเปูาหมาย 510 แห่ง ได้รับการอนุมัติ 369 แห่ง วงเงิน 8,117.86 ล้านบาท (เป็นวงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส.  
จ่ายเพิ่มเติมให้สถาบันเกษตรกรจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิม)  

2.2) จัดสรรงบประมาณ 10,000.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8,117.96 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 81.18 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

  

 3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
  การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยาง 809,119 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558 และขยายระยะเวลาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 
13 มิถุนายน 2560 - 11 กันยายน 2560  
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  ผลการด าเนินงาน 
3.1) ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 

 3.1.1) เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการ 722,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.34   
ของเปูาหมาย 809,143 ครัวเรือน ที่เหลือเกษตรกรไม่มาแจ้งเข้าร่วมโครงการ และแจ้งไม่เข้าร่วมโครงการ 

 3.1.2) เจ้าของสวนยาง 715,336 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของเปูาหมาย 
722,887 ครัวเรือน 

 3.1.3) ผู้กรีดยาง 678,642 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของเปูาหมาย 722,887 ราย 
3.2) จัดสรรงบประมาณ 13,132.50 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,530.54 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 

 4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพ             

ราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ 
และ     รอจ าหน่ายยางพาราเมื่อเห็นว่าราคายางเหมาะสม โดยมีระยะเวลาโครงการ 1๘ เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 
255๗ – 3๐ เมษายน 255๙) และขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิมในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ผลการด าเนินงาน 
ในปงีบประมาณ 2561 รอการระบายปริมาณยางพาราคงเหลือ จ านวน ๕๑,352.48 ตัน    

(มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงการ  รวมทั้ง
สามารถช าระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจ านวน) 

  
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 

2.3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62  
   กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ  กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร         
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารการจัดการผลไม้อย่างเป็น
ระบบ มีเอกภาพ แก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และ 
มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากข้ึน เปูาหมายเป็นผู้ปลูกไม้ผล
เศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า 7 ชนิด มีก าไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 10,000 บาทต่อไร่ ในปี 2558 เป็น 13,000 
บาทต่อไร ่ในปี 2562 เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป  มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และพัฒนาผลไม้คุณภาพท่ีได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต 

 1.1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
  1.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี พัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผล และพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งขณะนี้
ได้มีการจัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร 20,785 ราย (ร้อยละ 86.60) การจัดท าแปลงเรียนรู้ 20 แปลง 
(ร้อยละ 44.44) รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผล
ครบตามเปูาหมาย 120 ราย ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ฯลฯ มีแผนด าเนินการ      
ในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป 

1.1.2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร   
 (1) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจัดระบบการผลิต  

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) ส่วนการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
และการศึกษาดูงานสวนไม้ผลที่ประสบความส าเร็จมีเปูาหมาย 19 จังหวัด และ 325 ราย ตามล าดับ 

 (2) ก าหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหาร โดยส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จ านวน 1 เรื่อง และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างสินค้าเกษตร
และอาหาร 1  เรื่อง ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 

1.1.3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ โดยการส่งเสริมการใช้      
ปุยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 34 จังหวัด มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูล
การใช้ที่ดินส าหรับการปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) 1 โครงการ และจัดท าเขตความเหมาะสมที่ดิน 
ส าหรับการปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) 1 ชุดข้อมูล ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 
 2.1) กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร  

  2.1.1) การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพรวม 5 เรื่อง 
ได้แก่ การศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมของมังคุดเสียบยอดจากก่ิงข้าง การจัดการทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดที่ผ่านการคัดเลือก
ในภาคใต้ การควบคุมทรงพุ่งเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพมังคุด การชักน าให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูกาล 
(การจัดการ เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต และการจัดการน้ าและสารควบคุม       
การเจริญเติบโต) ซึ่งมีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวมร้อยละ 48.33 

  2.1.2) การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาจ าแนกพันธุ์ทุเรียน            
ที่มีลักษณะเด่นตามระบบ IPGRI การคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียน และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและเคมี
ของทุเรียนพันธุ์แนะน า (จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3) ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีผลส าเร็จ
ของกระบวนงานในภาพรวมร้อยละ 50.00 

  2.1.3) การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ จ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ การจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด การจัดการปุยและน้ าเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ การกระตุ้น 
ให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthoro palmivora (Butler) Butler    
มีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวมร้อยละ 50.00 

  2.1.4) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เงาะ ระยะท่ี 2 ได้แก่ การคัดเลือกเงาะลูกผสมรุ่นที่ 1 
(F1) และการคัดเลือกเงาะลูกผสมกลับ (BC1) และลูกผสมสามทาง มีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวม       
ร้อยละ 50.00 

  2.1.5) การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ 2 ได้แก่ การทดสอบและคัดเลือก 
พันธุ์มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการส่งออก มีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวมร้อยละ 50.00 
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  2.1.6) การวิจัยพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่ ระยะที่ 2 และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่     
ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่ การทดสอบควั่นกิ่ง
และสารควบคุมการเจริญเติบโต มีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวม ร้อยละ 50.00   

  2.1.7) การวิจัยพัฒนาพันธุ์ล าไย ระยะท่ี 2 และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตล าไย   
ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ การทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมการติดผล และขนาดของล าไย    
มีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวม ร้อยละ 50.00   

  2.1.8) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าไยส่งออก    
มีผลส าเร็จของกระบวนงานในภาพรวม ร้อยละ 25.00  

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด  
3.1) กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป  

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด 5 ชนิด โดยองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร
ได้ประสานงานกับ SCG เพ่ือจัดท าบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้สด   

  3.2) กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์  
 3.2.1) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร

ด าเนินการในประเทศแล้ว 2 ครั้ง  (ร้อยละ 40.00) ส่วนในต่างประเทศมีเปูาหมาย 2 ครั้ง จะด าเนินการ      
ในไตรมาสที่ 4 

 3.1.2) จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจด้านการรับรองของไทยในต่างประเทศ 
ก าหนดเปูาหมายใน 4 ประเทศ ด าเนินการแล้ว 2 ประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน และอเมริกา (ร้อยละ 50) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเทศ  

  4.1) ข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดและการผลิตไม้ผล ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ารวจข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ 28 แห่ง (ร้อยละ 30.43) 

  4.2) ฐานข้อมูลแหล่งผลิตและการตลาดผลไม้ไทย ด าเนินการโดยองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และนราธิวาส) มีแผนด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4  

5) การจัดสรรงบประมาณ  
จัดสรรงบประมาณ 25.17  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.86 

ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
   

2.3.2 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569  
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ ์และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรักษาความเป็นผู้น าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 
ของโลก รวมทั้งรักษาเสถียรภาพราคา คุณภาพมาตรฐานสินค้าสับปะรด สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร 
และโรงงานแปรรูปสับปะรด เปูาหมายในปี 2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภาพโรงงาน 2.20 ล้านตัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด ส่งเสริมการบริโภคสับปะรด และผลิตภัณฑ์
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ในประเทศ มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ในพื้นท่ี ที่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกสับปะรด ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 ผลการด าเนินงาน  
 หน่วยงานที่ด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ใน 6 แนวทางจาก 12 แนวทาง ดังนี ้
 1) แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงาน และสับปะรดบริโภคสดในพ้ืนที่ที่เหมาะสม          

ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด การจัดท า 
ข้อมูลเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรดรัศมีรอบโรงงาน 50 และ 100 กิโลเมตร ด าเนินการก าหนด
เขตพ้ืนที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri – Map)  1 จังหวัด จากเปูาหมาย 13 จังหวัด        
คิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วนการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นาเพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ สามารถกระจาย
ผลผลิตให้ออกสู่ตลาดในปริมาณและช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกรมชลประทาน อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบแผนงาน/โครงการ 

 2) แนวทางการส่งเสริมให้มีการผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) แก่เกษตรกร            
ในลักษณะระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการเขตกรรมให้แก่เกษตรกรเพ่ือลดต้นทุน     
การผลิต และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 2.1) ด าเนินการผ่าน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในด้านการผลิต           
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกพืชปุยสด ด าเนินการได้ 2,640 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของเปูาหมาย
พ้ืนที่ 3,475 ไร่ ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุยสด ด าเนินการได้ 26 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของเปูาหมาย  
28 ตัน ส่วนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ด าเนินการได้ 10,940 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 67.45  ของเปูาหมาย 
16,220 ลิตร 

 2.2) การบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดและติดตามสถานการณ์การผลิตสับปะรดในพ้ืนที่       
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด GAP จ านวน 
1,840 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเปูาหมาย 2,300 ราย และประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด    
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเปูาหมาย 5 ครั้ง ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจัดท าแปลงเรียนรู้/แปลง
ทดสอบ ฯลฯ อยู่ระหว่างด าเนินการของแต่ละจังหวัด  

 3) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรที่ปลูกสับปะรด โดยถ่ายทอดองค์ความรู ้
เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่งเสริมให้กลุ่มน าเงินทุนหมุนเวียนไปด าเนินการที่เก่ียวกับ
สับปะรด ได้ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการได้แล้ว 10 แห่ง       
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 20 แห่ง ด าเนินการใน 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของเปูาหมาย 
5 จังหวัด 

4) แนวทาง การ วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์สับปะรดที่ทนทานต่อโรคแมลง   
และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและตลาดบริโภคสด          
โดยกรมวิชาการเกษตรด าเนินการ 3 โครงการ ดังนี้  

4.1) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสับปะรด  ได้แก่        
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ ด าเนินการทดสอบ 3 สายพันธุ์ เปูาหมาย 10 สายพันธุ์ 
ข้อมูลอัตราการใช้น้ าที่เหมาะสมในการพ่นสารปูองกันก าจัดเพลี้ยแปูงในสับปะรด รวมทั้งการปรับใช้กับศัตรู
สับปะรดชนิดอื่น พบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์สะพายหลังแบบแรงดันน้ าอัตราพ่น 80 ลิตร/ไร่         
มีแนวโน้มในการปูองกันก าจัดเพลี้ยแปูงได้ดีที่สุด (การทดลองสิ้นสุด ปี 2560) ส่วนด้านองค์ความรู้        
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงการค้า อยู่ระหว่างการทดลอง  และข้อมูลการจัดการปุยที่เหมาะสม        
อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างใบสับปะรด บันทึกข้อมูล ส่งวิเคราะห์ 

 4.2) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการคุณภาพในโซ่อุปทาน
สับปะรดผลสดเพ่ือการส่งออก ได้ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และท าการดูแลต้นสับปะรด  ให้พร้อม 
ที่จะท าการบังคับดอก  

 4.3) โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร 
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลแล้ว 4 ศูนย์วิจัย 
เปูาหมาย 5 ศูนย์วิจัย คิดเป็นร้อยละ 80.00 คาดว่าจะเก็บข้อมูลได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ส าหรับการผลิต 
ต้นแม่พันธุ์สับปะรด เปูาหมาย 50,000 ต้น อยู่ระหว่างการเพ่ิมปริมาณต้นพันธุ์  ล่าช้าเนื่องจากตรวจสอบ
ต้นพันธุ์ปลอดโรคเหี่ยว 

 5) แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐานเป็นวัตถุดิบปูอนโรงงานแปรรูป
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในการขยายตลาดส่งออก โดยส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีแผนพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ด าเนินการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน และวิเคราะห์ประเมินศักยภาพกลุ่มแล้ว 

 6) จัดสรรงบประมาณ 320.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51  
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

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

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ สร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคง
ทางด้านอาหาร ในประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถ่ัวเหลือง ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด และพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
เปูาหมาย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกเป็น 400,000 ไร่ ผลผลิต 117,600 ตัน ผลผลิตต่อไร ่
294 กิโลกรัม ในปี 2564 ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 

 ผลการด าเนินงาน  
 1) วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต  โดยกรมวิชาการเกษตร  

วิจัยและพัฒนา พันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง ทดสอบและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองเฉพาะพ้ืนที่  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ด าเนินการได้ร้อยละ 50.00 ของแผนปี 2561 

   2) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ  โดยกรมวิชาการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

 2.1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี เปูาหมาย 2,101.10 ตัน ในพ้ืนที่รวม 10,096 ไร ่
ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลัก พันธุ์คัด พันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จ าหน่ายแล้ว 178.90 ตัน คิดเป็น
พ้ืนที่ 1,373 ไร่  

 2.2) สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครบตามเปูาหมาย 54 เครือข่าย ซึ่งด าเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จ านวน 50 กลุ่ม) 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จ ากัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จ ากัด จังหวัดอุดรธานี        
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่าน เทศบาลต าบลนาเพียง จังหวัดขอนแก่น บริษัท รุ่งเรืองผล จ ากัด 
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จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อ าเภอภูเพียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน และกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 กลุ่ม และตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์จ านวน 
1,734 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.36 ของเปูาหมาย 2,500 ครั้ง 

 3) จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม โดยกรมชลประทาน  จัดระบบชลประทานทั้งระบบส่งน้ า 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา ปรับปรุงระบบส่งน้ า และซ่อมแซมทางระบายน้ า เพ่ือสนับสนุนพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลือง
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง หนองคาย นนทบุรี รวมพ้ืนที่ 9,340 ไร่ ด าเนินการแล้วในพ้ืนที่ 3 ,420 ไร่          
คิดเป็นร้อยละ 36.62 ของพ้ืนที่เปูาหมาย 

 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร  1 ครั้ง รวมจ านวน 51 ราย 
พัฒนาเกษตรกรโดยจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 4,260 ราย ครบตามเปูาหมาย ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
การจัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงส่งเสริม รวมทั้งการรณรงค์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 5) การจัดสรรงบประมาณ  
 จัดสรรงบประมาณ 129.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 30.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.80 

ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64   
         กรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  มีวัตถุประสงค์         
เพ่ือผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาเกษตรกร
ให้มีความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตการปูองกันก าจัดศัตรูมะพร้าว พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบสร้างโอกาส ทางการค้า
และสร้างมูลค่าเพ่ิม  เปูาหมาย ระยะที่ 1 (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รักษาระดับผลผลิตต่อไรไม่ต่ ากว่า  1,000 
กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตไม่ต่ ากว่า 1.1 ล้านต้น ระยะเวลายุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 

 1.1) กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน 

1.1.1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ครบตามเปูาหมาย 29,000 ราย 
1.1.2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร มีการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 80 ตัน 

ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ( ไดโลไมท์) 160 ไร่ ผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน 16 ตัน และผลิต 
น้ าหมักชีวภาพ 5,720 ลิตร ครบตามเปูาหมาย 

 1.2) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต  ด าเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร  เพ่ือ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว มีการด าเนินงาน 260 ไร่ คิดเป็น         
ร้อยละ 78.79 ของเปูาหมาย (330 ไร่)   

 1.3) กลยุทธ์พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็น Smart Farmer โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูกครบตามเปูาหมาย 20 กลุ่ม  
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 1.4) กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว  โดยกรมวิชาการเกษตร
ด าเนินการ จัดท าวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรมกะทิ วิจัยและพัฒนาระบบ      
การผลิตมะพร้าวเกาะพะงันสู่มาตรฐานอินทรีย์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะพร้าวที่เหมาะสม มีผลส าเร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 66.67  ส่วนการสร้างแปลงพันธุ์มะพร้าวเพ่ือการพัฒนาพันธุ์ อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ผสมพันธุ์มะพร้าว และการคัดเลือกแม่พันธุ์ 

 2) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 
 2.1) กลยุทธ์ การพั ฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูมะพร้าว  โดย กรม

ส่งเสริมการเกษตร เพ่ิมศักยภาพด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การขยายศัตรูธรรมชาติ ครบ 5 หน่วยงาน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปูองกันก าจัดโรคและศัตรูมะพร้าว 11 ครั้ง หรือร้อยละ 220.00 ของเปูาหมาย    
5 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมครบตามเปูาหมาย 12,000 ราย  และ ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยี          
การควบคุมศัตรูมะพร้าวครบ 3 เรื่อง 

 2.2) กลยุทธ์ การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าว  โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลสถานการณ์       
เพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 200 แปลง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 
400 แปลง 

 2.3) กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ขยายศัตรูธรรมชาติ และควบคุมศัตรูมะพร้าว 1,440 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 26.18 ของเปูาหมาย 5,500 ราย 

  3) ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
   กลยุทธก์ารวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวให้หลากหลาย โดยกรมวิชาการเกษตร 

ด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 1 โครงการ 
กระบวนงานอยู่ระหว่างปรับปรุงสูตรต้นต ารับโลชั่นและแนะน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45.00  

  4) ด้านพัฒนาการตลาด 
 4.1) กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

มีแผนรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และจัดงาน เชื่อมโยง
ตลาดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 2 ครั้ง 

 4.2) กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว  โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่างประเทศ 1 ครั้ง 

   5) การจัดสรรงบประมาณ  
      จัดสรรงบประมาณ 237.17 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 

ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 ผลการติดตาม 
 จากการติดตามผลการด าเนินงาน โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม  

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕64  ระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2561 จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สรุปผลได้ดังนี้ 

 1) ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 “มะพร้าว ” และโครงการส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการ
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มะพร้าวภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งการด าเนินงานโครงการในแต่ละจังหวัดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ        
ตามเปูาหมายทุกโครงการ อีกท้ัง การด าเนินกิจกรรมในภาพรวมเป็นไปตามแผน มีเพียงโครงการส่งเสริม
พัฒนาบริหารจัดการมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น ที่มีการด าเนินกิจกรรมของโครงการล่าช้า 
เนื่องจากในขณะที่ด าเนินโครงการ ทางจังหวัดได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการปูองกันก าจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวด า) ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องด าเนินงานเร่งด่วน จึงส่งผลให้บางกิจกรรมในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าวมีการขยายเวลาออกไป 

 2) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพะงันอินทรีย์ มีเปูาหมายให้สวนมะพร้าวทั้งหมด ในเกาะพะงัน     
เป็นมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งมีการด าเนินงานครบตามเปูาหมายแล้ว (เปูาหมายปี 2561 คือ ร้อยละ 20 )          
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 89 ราย โดยเป็นพื้นที่แปลงต้นแบบ 108 แปลง  

 3) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
 3.1) เกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว พื้นที่สวนอยู่นอก  

เขตชลประทาน คุณภาพของผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาด และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว  
ส่วนใหญ่มีอายุมาก ถือปฏิบัติตามประสบการณ์ของตนเอง ไม่มีการพัมนาบริหารจัดการสวนตามหลัก
วิชาการใหม่ ๆ 

 3.2) ราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากมีปริมาณมะพร้าวค่อนข้างมาก ภาครัฐควรมีมาตรการ       
ในการควบคุมปริมาณการน าเข้ามะพร้าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณมะพร้าวในประเทศ 

 3.3) เพ่ือให้ยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจแก่เกษตรกรด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์        
ควรมีการก าหนดความแตกต่างทางด้านราคาระหว่างมะพร้าวธรรมดา มะพร้าว GAP และมะพร้าวอินทรีย์ 
เพ่ือให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความส าคัญด้านคุณภาพสินค้าและมาตรฐานต่าง ๆ มากข้ึน 

  
2.3.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์         
พัฒนาปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล เพ่ือการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจในอาเซียน 
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ด้านการผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นน้ ามันปาล์ม 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 และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมปลูก/   
เลี้ยงสัตว์แซม ร่วมในสวนปาล์ม ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ระหว่าง ปี 2560 - 2579 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็น ต์น้ ามัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการสร้างเครือข่าย

ของสหกรณ/์ กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน ผู้ตัดปาล์ม/ลานเท กับโรงงานสกัดปาล์มน้ ามันที่จะร่วมกันพัฒนา
เปอร์เซ็นต์น้ ามัน โดยจัดประชุม/อบรม ส่งเสริม และให้ความรู้เรื่องการตัดปาล์มคุณภาพท่ีถูกต้อง  การสร้าง
เครือข่าย ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันทั้งระบบสู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช 
จ านวน 600 ราย ครบตามเปูาหมาย  
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 2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 
 2.1) วางแผนการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน        

ตามหลักการแผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการปลูกทดแทน
ปาล์มน้ ามันด้วยปาล์มพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมาะสม ( S1, S2) รายละไม่เกิน 10 ไร่ ได้จัดชี้แจงและคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน 8 จังหวัด การเพาะเลี้ยงต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร        
ปลูกทดแทน 50,000 ต้น และอบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน 200 ราย ครบตามเปูาหมาย ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเพาะกล้า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 8 - 12 เดือน จึงจะส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ 
ส่วนการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตเพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชแซมที่เหมาะสมในพื้นท่ีระหว่างรอปาล์มให้ผล 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

 2.2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้าปาล์มน้ ามัน
โดยกรมพัฒนาที่ดิน  

  2.2.1) มีแผน ใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช  
นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ด าเนินการแล้ว 112 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 77.24 ของเปูาหมาย 145 แปลง โดยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จ านวน 1,545 ตัน   
คิดเป็นร้อยละ 87.04 ของเปูาหมาย 1,775 ตัน ผลิตปุยหมักสูตรพระราชทาน 327 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
106.17 ของเปูาหมาย 308 ตัน และผลิตปุยน้ าหมักชีวภาพ 96 ,702 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 91.83  
ของเปูาหมาย 105,300 ลิตร  

  2.2.2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันผ่านศูนย์เรียนรู้ ทั้งพ้ืนที่
เหมาะสม และไม่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จ านวน 2,400 ราย  ครบตามเปูาหมาย ส่วนการด าเนินการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง เปูาหมาย 4 แปลง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2.3) ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิต โดยกรมวิชาการเกษตร 
2.3. 1) พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ดี ได้ด าเนินโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามัน            

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ ามัน มีความก้าวหน้า ร้อยละ 50.00  ของเปูาหมาย ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ วิจัยปรับปรุง
พันธุ์ปาล์มน้ ามันเพื่อเพ่ิมผลผลิตน้ ามัน วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ได้จากการผสมข้ามระหว่าง                   
E. guineensis x E. oleifera เพ่ือพันธุ์สูงช้า วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีศักยภาพเพ่ือปลูกในพื้นที่
เหมาะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามัน การทดสอบ
และประเมินศักยภาพพันธุ์ปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

2.3.2) เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
  (1) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันเพ่ือสนับสนุนโครงการ         

ปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือทดแทนพลังงาน โดยได้ด าเนินการผลิตเมล็ดงอกแล้ว 870,000  เมล็ด คิดเป็น            
ร้อยละ 49.71  ของเปูาหมาย 1,750,000 เมล็ด ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ ามัน อายุ 3 - 5 เดือนแล้ว 
105,000 ต้น คิดเป็นร้ยละ 50.00 ของเปูาหมาย 210,000 ต้น และอายุ 8 - 12 เดือน 122,000 ต้น 
คิดเป็นร้อยละ 48.80 ของเปูาหมาย 250,000 ต้น  
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  (2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน 
ได้แก่ การจัดการธาตุอาหารและน้ าในสวนปาล์ม การวิจัยด้านสรีระวิทยาที่มีผลต่อศักยภาพการผลิต  
ปาล์มน้ ามัน และวิทยาการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน ในภาพรวมมีผลความก้าวหน้าร้อยละ 49.60 ของ
กระบวนงาน 

  (3) ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันคุณภาพดี ด าเนินการผลิตเมล็ดงอก 500,000 
เมล็ด ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 3 - 5 เดือน 5,000 ต้น และต้นกล้าปาล์มอายุ 8 - 12 เดือน 75,000 ต้น        
ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ของกระบวนงาน   

 2.4) การบริหารจัดการ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ ์และกรมชลประทาน วางแผนการขับเคลื่อน
โดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23 แปลง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร 
นราธิวาส พังงา ยะลา สุราษฎร์ธานี เชียงราย และอ านาจเจริญ  

 2.5) การบริหารจัดการน้ า  ด าเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ าส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่         
ปาล์มน้ ามัน จ านวน 10 แห่ง เน้นพื้นที่ นอกเขตชลประทาน ด าเนินการ 6 แห่ง และในเขตชลประทาน 
จ านวน 4 แห่ง ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 53.20 ของกระบวนงาน   

 3) กิจกรรมเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  ด าเนินการศึกษาวิจัย
และส่งเสริมสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่สามารถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มตามความเหมาะสม
ในแต่ละพ้ืนที่ จ านวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  ผลการติดตาม 
จากการติดตามความก้าวหน้าและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเกษตรกรที่ได้รับ

การส่งเสริมจากยุทธศาสตร์ฯ ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561         
สรุปผลได้ดังนี้     

1) กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี       
ในพ้ืนที่เหมาะสม (S1, S2) รายละไม่เกิน 10 ไร่ ด าเนินการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว       
โดยจะขยายส่งมอบพันธุ์ปาล์มน้ ามันแก่เกษตรกรได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2561         
ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปลูกพืชแซมในพ้ืนที่ปาล์มน้ ามันในช่วงปาล์มน้ ามันยังไม่ได้ให้ผลผลิต 
จะเริ่มด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเกษตรกรบางรายเริ่มทยอยโค่นต้นปาล์มน้ ามันเก่าแล้ว 

2) กิจกรรมการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่และสุพรรณบุรี           
ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้ ามัน และศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 
ได้ให้ความรู้กับเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว 

3) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หลังการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก 
และได้น าความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรได้ให้ความเห็นว่า ในการอบรมควรด าเนินการให้ความรู้ 
ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการตัดปาล์มน้ ามันคุณภาพเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ าเสริมไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 
2.4 งานส าคัญอ่ืน ๆ 

2.4.1 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว ์
กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคร์วบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  ให้บริการและพัฒนา       
เพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บ ริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมทั้ง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ  และพัฒนาส่งเสริม           
การท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมแก่ประชาชน  

เปูาหมาย พ้ืนที่หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านปุาปฺุ  ต าบลผาบ่อง หมู่ 3 
บ้านห้วยเดื่อ ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 บ้านท่าโปุงแดง ต าบลผาบ่อง  (ศูนย์ฯ โปุงแดง) หมู่ 7 
บ้านห้วยแก้ว ต าบลผาบ่อง หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ต าบลผาบ่อง หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง ต าบลผาบ่อง หมู่ 3 
บ้านทุ่งกองมู ต าบลปางหมู หมู่ 4 บ้านในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้านสบปุอง ต าบลปางหมู         
หมู่ 7 บ้านสบสอย ต าบลปางหมู หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ต าบลปางหมู หมู่ 9 บ้านไม้สะเปุ ต าบลปางหมู และ
หมู่ 13 บ้านดอยแสง ต าบลปางหม ูระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ผลการด าเนินงาน 
1.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 1.1.1) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์บริการ และ
พัฒนาตามพระราชด าริปี 2561 จ านวน 30  ราย (2 วัน)  1 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย  และรายงานผล         
การด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 12 ครั้ง 

 1.1.2) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การบูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์และ       
ในพ้ืนที่ขยายผล 13 หมู่บ้าน  3 ครั้ง จัดประชุมคณะท างานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายฯ       
เพ่ือทบทวนแผนแม่บท/การจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2561 จ านวน 1 แผน การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 150 เล่ม และการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี 1 โครงการ และอ านวยการ และ
บูรณาการ (ค่าวัสดุส านักงาน) 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 1.1.3) จัดสรรงบประมาณ 0.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.03 ล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 39.54 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

1.2) กรมการข้าว  
 1.2.1) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 12 ไร่         

ครบตามเปูาหมาย กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร 2,095 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 104.70              
ของเปูาหมาย 2,000 กิโลกรัม ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านข้าว 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.00 
ของเปูาหมาย 100 ราย  ส่วนแสดงพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว  100 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ
เตรียมพันธุ์ข้าว  

 1.2.2) จัดสรรงบประมาณ 0.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 
1.3) กรมประมง 

 1.3.1 ) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 300,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเปูาหมาย 
1,000,000 ตัว และติดตามแนะน าเกษตรกร 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเปูาหมาย 10 ครั้ง 
ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 20 ราย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ราย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

 1.3.2) จัดสรรงบประมาณ 0.18 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.09 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.40 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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1.4) กรมปศุสัตว ์
 1.4.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ราย ครบตามเปูาหมาย ส่วนกองทุนอาหารสัตว์ 1 กองทุน 

และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 1.4.2) จัดสรรงบประมาณ 0.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.01 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
1.5) กรมวิชาการเกษตร  

 1.5.1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 49 ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร 80 ราย         
ครบตามเปูาหมาย 

 1.5.2) การติดตามรายงานผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง 
 1.5.3) จัดสรรงบประมาณ 2.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.19 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 59.59 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
1.6) กรมหม่อนไหม 

 1.6.1) สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อนในพ้ืนที่ 1 ไร่ ครบตามเปูาหมาย  
มีผู้มาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ 300 ราย  

 1.6.2) จัดสรรงบประมาณ 0.01 ล้านบาท 
1.7) กรมพัฒนาที่ดิน 

 1.7.1) สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเปูาหมาย 
40 ไร่ การท าปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเปูาหมาย 40 ไร่ การปลูกพืช
ปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 40 ไร่ ส่วนการสาธิตการใช้ปุยพืชสด 
40 ไร่ และการปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 1.7.2) จัดสรรงบประมาณ 0.82 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.25 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.54 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 1.8.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 100 ราย ครบตามเปูาหมาย และติดตาม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง  
 1.8.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 1.9.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัย และการจัดการฟาร์มตามแนว
พระราชด าริ  50 ราย ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์  1 ไร่ ขยายผล การปลูกกุหลาบสู่หมู่บ้าน
เครือข่าย  2 หมู่บ้าน ครบตามเปูาหมาย ส่วน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์          
40 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภันฑ์  2 กลุ่ม 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 1.9.2) จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ได้แก่ 
การผลิตกล้วยไม้ พืชสมุนไพร และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ รวม 3 แปลง  

 1.9.3) จัดสรรงบประมาณ 0.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.42 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.13 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.10.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง         

คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย 
ครบตามเปูาหมาย 

 1.10.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.44 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1.11.1) ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย         

ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 1.11.2) จัดสรรงบประมาณ 0.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.06 ล้านบาท      

คิดเป็นร้อยละ 90.99 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
 

 2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บริการและพัฒนา เพ่ือการศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทาง        
การอยู่ร่วมกันของคนและปุาบนพ้ืนที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ          
ที่มีชีวิต เพ่ือการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพ่ือยกระดับ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมทั้ง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปุา และเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน  

เปูาหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ มีพื้นท่ี 5 ,438 ไร่ 1 งาน       
42 ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแปุ อ าเภอเมือง จ านวน 12 หมู่บ้าน  หมู่บ้าน          
ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จ านวน 4 หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง 
มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริไป สู่ พ้ืนที่                 
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 2.1.1) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์บริการ และ
พัฒนาตามพระราชด าริ  ปี 2561 จ านวน 30 ราย (2 วัน)  1 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย  และรายงานผล          
การด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย  12 ครั้ง 

 2.1.2) บูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์และในพื้นที่ขยายผล 13 หมู่บ้าน 
จ านวน 3 ครั้ง และ จัดประชุมคณะท างานโครงการศูนย์บริการและพัฒนา ปางตอง ฯ เพ่ือทบทวน  
แผนแม่บท/การจัดท าแผนปฏิบัติการปี 2561  จ านวน 1 แผน และ จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 150 เล่ม  และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าป ี1 โครงการ อ านวยการ และบูรณาการ  
(ค่าวัสดุส านักงาน) 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1.3) จัดสรรงบประมาณ 0.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.03 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.54 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
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2.2) กรมการข้าว  
 2.2.1) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพืชเมืองหนาว แปลงเรียนรู้ด้านการผลิต

และทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ชนิดละ 6 ไร่ จัดท า แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง  4 ไร่          
แปลงขยายสู่ชุมชน 6 ไร่ ครบตามเปูาหมาย 

 2.2.2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 100 ราย อยู่ระหว่าง
วางแผนของกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฯ 

 2.2.3) จัดสรรงบประมาณ 0.24 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.08 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 34.87 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

2.3) กรมประมง  
 2.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 300,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเปูาหมาย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 20 ราย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ราย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ และติดตามแนะน าเกษตรกร 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเปูาหมาย 10 ครั้ง  

 2.3.2) จัดสรรงบประมาณ 0.18 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.09 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.11 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

2.4) กรมปศุสัตว์ 
 2.4.1) สาธิตการเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว ฝึกอบรม

เกษตรกร 20 ราย ครบตามเปูาหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00          
ของเปูาหมาย 40 ราย และจัดตั้งกองทุนยาสัตว์ 1 กองทุน อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 2.4.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 
2.5) กรมวิชาการเกษตร  

 2.5.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ การฝึกอบรม
เกษตรกร 60 ราย ครบตาม เปูาหมาย 

 2.5.2) ติดตามรายงานผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง 
 2.5.3) จัดสรรงบประมาณ 0.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.27 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 59.60 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
2.6) กรมหม่อนไหม 

 2.6.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพาะช าหม่อน  2,500 ต้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเปูาหมาย 5,000 ต้น และปลูกหม่อนในไร่กาแฟ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 2.6.2) สนับสนุน Rolup องค์ความรู้หม่อนไหม 5 เรื่อง ครบตามเปูาหมาย 
 2.6.3) จัดสรรงบประมาณ 0.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 49.05 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
2.7) กรมพัฒนาที่ดิน 

 2.7.1) สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเปูาหมาย        
30 ไร่ การท าปุยหมัก สูตรพระราชทานฯ 35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 116.67 ของเปูาหมาย 30 ไร่ และ      
การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเปูาหมาย 30 ไร่ ส่วนสาธิตการใช้       
ปุยพืชสด 30 ไร่ และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 1 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2.7.2) จัดสรรงบประมาณ 0.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.26 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.05 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 2.8.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 100 ราย ครบตามเปูาหมาย ส่วนการติดตาม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง  
 2.8.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
   2.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 

  2.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย 
ส่งเสริมการผลิตปุยหมัก/ปุยพืชสดเพ่ือลดการใช้สารเคมี 5 กลุ่ม ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า 
1 โรงเรือน และจ้างเหมาคนงานเกษตร 5 ราย ครบตามเปูาหมาย  

  2.9.2) การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
บนพื้นที่สูง 2 ไร่ ครบตามเปูาหมาย ฐานเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ปุา 
1 ครั้ง และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  2.9.3) จัดสรรงบประมาณ 0.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.05 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 61.45 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 2.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2.10.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์       

2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง ส่วนการจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 
30 ราย ครบตามเปูาหมาย  

  2.10.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.44 ของเปูาหมาย  

 2.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  2.11.1) ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพัฒนา ที่สูงปางตอง       

ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
  2.11.2) จัดสรรงบประมาณ 0.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย  

 

 3) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  
ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ิมความสามารถและ
โอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปูาหมาย  และเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเรียนรู้       
ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ ประชาชน 
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา  

 เปูาหมาย เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ  ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุง
บ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน 
นักเรียน และนักศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี และขยายผลไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงในอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ผลการด าเนินงาน 
 3.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  3.1.1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการฯ          
ในพ้ืนที่โครงการฯ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเปูาหมาย 12 ครั้ง และ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุน
การติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00     
ของเปูาหมาย 8 ครั้ง 

  3.1.2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ จัดท าแผ่นพับ 2,000 แผ่น วีดีทัศน์แนะน า
ศูนย์ฯ 1 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  3.1.3) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00       
ของเปูาหมาย 12 ครั้ง 

  3.1.4) จัดสรรงบประมาณ 0.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.03 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.13 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

 3.2) กรมการข้าว  
3.2.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ 14 ครั้ง คิดเป็น           

ร้อยละ 38.89 ของเปูาหมาย 36 ครั้ง จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย 1 ไร่  
การปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ 5 ไร่ ครบตามเปูาหมาย 

3.2.2) เจียดจ่ายจากงบประมาณปกติ 
 3.3) กรมประมง  

3.3.1) จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.3.2) จัดสรรงบประมาณ 0.09 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.05 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 54.23 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 3.4) กรมปศุสัตว์ 

3.4.1) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว และสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว ครบตาม
เปูาหมาย 

3.4.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 
 3.5) กรมวิชาการเกษตร  

3.5.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ การฝึกอบรม
เกษตรกร 30 ราย ครบตามเปูาหมาย และติดตามรายงานผล 12 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 6 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 

3.5.2) จัดสรรงบประมาณ 0.20 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.16 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 3.6) กรมหม่อนไหม 
3.6.1) ซ่อมแซมอาคารแปรูป 1 จุด จัดท าปูายประชาสัมพันธ ์4 ปูาย จัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 2 จุด และสนับสนุนวัสดุการเกษตร 1 จุด ครบตามเปูาหมาย 
3.6.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 
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 3.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
3.7.1) สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 20 ไร่ และสาธิตการท าปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ 20 ไร่ การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล 10 ไร่ ดูแลรักษา
พ้ืนที่โครงการฯ 1 โครงการ ครบตามเปูาหมาย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูก
พืชผัก 3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเปูาหมาย 5 ไร่  

3.7.2) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ สาธิตการใช้ปุยพืชสด 20 ไร่ และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
กรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว 7 ไร่ และโครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 1 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3.7.3) จัดสรรงบประมาณ 0.98 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.44 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.76 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 3.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3.8.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 110 ราย ครบตามเปูาหมาย ส่วนติดตาม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง  
3.8.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.03 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 3.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 

3.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย           
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4 กลุ่ม จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็น
ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 2 ไร่ ส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ 60 ราย 
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 ราย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ 1 ไร่
ปรับปรุง โรงเรือนและขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะช า 1 โรงเรือน  และจ้างเหมาแรงงาน 2 คน ครบตาม
เปูาหมาย  

3.9.2) การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.9.3) จัดสรรงบประมาณ 0.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.38 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 77.31 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 3.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

    3.10.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย 
ครบตามเปูาหมาย 

    3.10.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 3.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3.11.1) ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์อ านวยกา รโครงการพัฒนา  

ตามพระราชด าริ อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม่ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.11.2) จัดสรรงบประมาณ 0.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.04 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 90.19 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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 4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์         

กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงคเ์ป็นแหล่งศึกษาเรียนรูก้ารพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  เป็นศูนย์บริการ
พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆในลักษณะองค์รวม ขยายผลการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี 
พ่ึงตนเองได ้พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนา  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และสนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยว มีเปูาหมายด าเนินการใน      
2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 407,543 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 
9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้าน 10,154 หลังคาเรือน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ผลการด าเนินงาน 
4.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 4.1.1) อ านวยการค่าใช้จ่ายในการติดตามงานบูรณาการประสานงานในพื้นที่ 9 ครัง้ 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ประจ าปี 1 ครั้ง การพัฒนาระบบส่งน้ าพ้ืนที่แปลงเกษตรผสมผสาน 
ณ บ้านคลองหมากนัด หมู่ 11 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 ระบบ ครบตาม เปูาหมาย 
และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ด าเนินการแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของเปูาหมาย  
9 ครั้ง 

 4.1.2) จัดสรรงบประมาณ 0.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย  
4.2) กรมการข้าว  

 4.2.1) สนับสนุนปัจจัยการปลูกพืชหลังนา  40 ราย ครบตามเปูาหมาย ถ่ายทอด
ความรู้วิธีการปลูกข้าว 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.52 ของเปูาหมาย 540 ราย ติดตาม แนะน า และ
ขยายผล 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเปูาหมาย 24 ครั้ง และถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว           
โดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเปูาหมาย 5 ครั้ง 

 4.2.2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว 175 ไร่ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 4.2.3) จัดสรรงบประมาณ 0.19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.04 ล้านบาท คิดเป็น        

ร้อยละ 20.60 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
4.3) กรมประมง  

 4.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 1,900,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 38.00 ของเปูาหมาย 
5,000,000 ตัว 

 4.3.2) ฝึกอบรมเกษตรกร 80 ราย ครบตามเปูาหมาย ประมงโรงเรียน 4 แห่ง        
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 8 แห่ง และติดตามแนะน าเกษตรกร 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00        
ของเปูาหมาย 10 ครั้ง 

 4.3.3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 50 ราย และท าจุดเรียนรู้
และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 4.3.4) จัดสรรงบประมาณ 0.56 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.10 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.76 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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4.4) กรมปศุสัตว ์
 4.4.1) สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบือ 50 ราย และส่งเสริมสัตว์ปีก สู่ เกษตรกร 20 ราย  

ครบตามเปูาหมาย และฝึกอบรมเกษตรกร 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของเปูาหมาย 70 ราย 
 4.4.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น      

ร้อยละ 50.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
4.5) กรมชลประทาน 

 4.5.1) อาคารอัดน้ าคลองยุทธศาสตร์บ้านห้วยชัน 3 แห่ง ต าบลโคกไม้งาม  อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 โครงการ ด าเนินการแล้วร้อยละ 41.00 ของโครงการ    

 4.5.2) จัดสรรงบประมาณ 7.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.71 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 38.69 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

  4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 4.6.1) สาธิตการท าปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 100 ไร่ ครบตามเปูาหมาย สาธิต

การใช้ปุยพืชสด 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเปูาหมาย 250 ไร่ สาธิตการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 
100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของเปูาหมาย 350 ไร่ และการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  
ในโครงการ 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 4.6.2) จัดสรรงบประมาณ 0.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.17 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.19 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

4.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 4.7.1) อบรมสัมมนาเกษตรกร เปูาหมาย  130 ราย รวม 5  หลักสูตร โดยอบรม 

หลักสูตรส่งเสริมการขยายพันธุ์มันส าปะหลัง (พันธุ์ระยอง)  เพ่ือลดต้นทุนให้เกษตรกร  25 ราย หลักสูตร              
การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 ราย ครบตามเปูาหมาย และหลักสูตรการส่งเสริม    
การใช้สมุนไพร  ด าเนินการได้ 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของเปูาหมาย 30 ราย ส่วน หลักสูตร  
การส่งเสริมการผลิตปุยอินทรีย์ในเขตปฏิรูป และหลักสูตรการบริหารจัดการปุาชุมชน หลักสูตรละ 30 ราย 
อยู่ระหว่างด าเนินการ            

 4.7.2) จัดสรรงบประมาณ 0.59 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.09 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.56 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 4.8.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 120 ราย ครบตามเปูาหมาย และติดตาม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง  
 4.8.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น                 

ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
4.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 4.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย  
การแปรรูป  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม ครบตามเปูาหมาย  

 4.9.2) จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และฝึกปฏิบัติ  
80 ราย  คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเปูาหมาย 200 ราย และการติดตามประเมินผล 1 ครั้ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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 4.9.3) จัดสรรงบประมาณ 0.75 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.74 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.67 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

4.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   4.10.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์  

10 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 20 ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง 
เกษตรกร 150 ราย ครบตามเปูาหมาย  

    4.10.2) จัดสรรงบประมาณ 0.18 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.08 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 45.88 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 

 5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ ์โดยมีวัตถุประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดี            
ที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถ พ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 
ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า       
ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกัน ในอาชีพการเกษตรและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ  และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
มุ่งบูรณาการด าเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีเปูาหมาย
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ      
8 หมู่บ้าน จ านวน 25,250 ไร ่ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 5.1.1) ประสาน ติดตาม สนับสนุนกิจกรรม (อ านวยการ) 3 ครั้ง สนับสนุน     
ค่าไฟฟูา 3 เดือน  และค่าวัสดุอุปกรณ์ 4 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 5.1.2) จัดสรรงบประมาณ 0.10 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

5.2) กรมประมง  
 5.2.1) จัดท าจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 5.2.2) จัดสรรงบประมาณ 0.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.005 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.69 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
5.3) กรมปศุสัตว ์

 5.3.1) สาธิตการเลี้ยงสุกร 10 ตัว และการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ครบตามเปูาหมาย 
 5.3.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 

5.4) กรมวิชาการเกษตร  
 5.4.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ และฝึกอบรม

เกษตรกร 300 ราย ครบตามเปูาหมาย 
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 5.4.2) ติดตามรายงานผล 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเปูาหมาย 12 ครั้ง 
 5.4.3) จัดสรรงบประมาณ 1.20 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.09 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 90.63 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
5.5) กรมพัฒนาที่ดิน 

 5.5.1) สาธิตการใช้ปุยพืชสด 30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเปูาหมาย 50 ไร่     
การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 100 ไร่ และการท าปุยหมัก             
สูตรพระราชทานฯ 25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 50 ไร่ 

 5.5.2) จัดสรรงบประมาณ 0.21 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.10 ล้านบาท คิดเป็น        
ร้อยละ 50.00 ของงบประมาณที่จัดสรร 

5.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 5.6.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 30 ราย ครบตามเปูาหมาย และติดตามเกษตรกร 

2 ครั้ง เกษตรกร 30 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 5.6.2) จัดสรรงบประมาณ 0.008 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.006 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 71.43 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
5.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 5.7.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย  
การจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงชันโรง   
100 รัง ครบตาม เปูาหมาย ส่วนการเลี้ยงผึ้งโรง 5 รัง และการผลิตไม้ผล 50 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 5.7.2) จัดสรรงบประมาณ 0.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.09 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.81 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

5.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 5.8.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง          

คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 30 ราย  
ครบตามเปูาหมาย 

 5.8.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

 

 6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  และ       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานสนองพระราชด าริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชด าริไปยังประชาชน ให้สามารถน าไป
ปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ผลการด าเนินงาน 
6.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 6.1.1) ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 12 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 24 ครั้ง สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ       
และคณะท างานขับเคลื่อนฯ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 6 ครั้ง 

 6.1.2) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ  6 ครั้ง       
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 12 ครั้ง จัดท า รายงานประจ าเดือน/รายงานประจ าปี  6 ครั้ง  
คิดเป็นร้อย ละ 50.00 ของเปูาหมาย 12 ครั้ง 

 6.1.3) จัดสรรงบประมาณ 0.10 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.03 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 33.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

6.2) กรมการข้าว  
 6.2.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 ราย จ้างเหมานักวิชาการ      

1 ราย ครบตามเปูาหมาย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเปูาหมาย       
50 ราย และติดตามแนะน าขยายผล 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.83 ของเปูาหมาย 24 ครั้ง  

 6.2.2) จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 8 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 6.2.3) จัดสรรงบประมาณ 0.20 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.03 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 17.41 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
6.3) กรมประมง  

 6.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 2,100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.00 ของเปูาหมาย
5,000,000 ตัว  

 6.3.2) จัดสรรงบประมาณ 0.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.10 ล้านบาท คิดเป็น       
ร้อยละ 18.60 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

6.4) กรมปศุสัตว ์
 6.4.1) สาธิตการเลี้ยงเป็ด/ไก่ 54 ตัว คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเปูาหมาย  

50 ตัว และผลิตลูกเป็ด/ไก่ 540 ตัว คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเปูาหมาย 500 ตัว  
 6.4.2) ฝึกอบรมเกษตรกร และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 

108.00  ของเปูาหมาย 50 ราย 
 6.4.3) จัดสรรงบประมาณ 0.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย 

6.5) กรมวิชาการเกษตร  
 6.5.1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  48 ไร่ ครบตามเปูาหมาย และ ฝึกอบรม  

125 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.17 ของเปูาหมาย 120 ราย 
 6.5.2) การติดตามรายงานผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง 
 6.5.3) จัดสรรงบประมาณ 0.50 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.38 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 76.50 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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6.6) กรมชลประทาน 
 6.6.1) ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการการพัฒนา

ปลวกแดง ตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด าเนินการได้ร้อยละ 95.00 
ของเปูาหมาย 1 โครงการ และ ขุดลอกสระเก็บน้ าศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ        
ต าบลแม่น้ าคู ้อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด าเนินการได้ร้อยละ 45.00 ของเปูาหมาย 1 โครงการ 

 6.6.2) จัดสรรงบประมาณ 4.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.67 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.67 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

6.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
 6.7.1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 2,000 ไร่ สาธิตการใช้ปุยพืชสด 50 ไร่  

การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 100 ไร่ และการท าปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 50 ไร่ ครบตามเปูาหมาย 
 6.7.2) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพ้ืนที่

ด าเนินการได้ร้อยละ 57.00 ของเปูาหมาย 1 โครงการ  
 6.7.3) จัดสรรงบประมาณ 1.47 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.37 ล้านบาท คิดเป็น       

ร้อยละ 92.97 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
6.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 6.8.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 100 ราย ครบตามเปูาหมาย และติดตาม
เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง เกษตรกร 200 ราย  

 6.8.2) จัดสรรงบประมาณ 0.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น       
ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

6.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 6.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย       

จ้างเหมาแรงาน 2 ราย ครบตามเปูาหมาย การปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ของเปูาหมาย  5 จุด ส่วนการ จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร  100 ราย และ ดูแลแปลง
แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ 80 ไร่ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  

 6.9.2) จัดสรรงบประมาณ 0.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.18 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 24.16 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

6.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 6.10.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์        

2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 
30 ราย ครบตามเปูาหมาย 

 6.10.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 52.50 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 

 7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 

กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็น
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ศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด ารทิี่ขาดแคลน 
และราษฎรที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจากศูนย ์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์  และการเกษตรผสมผสาน   
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  และเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน  เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เปูาหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เปูาหมาย พ้ืนที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จ านวน 4 แปลง เนื้อท่ีรวม 151 ไร่     
3 งาน 57 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ปุาโคกดงน้อย เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่
พ้ืนที่ส่งเสริมในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่ รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 
พ้ืนที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  และอุตรดิตถ์ พื้นที่อ าเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  

ประชากรเปูาหมาย  ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน  พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            
มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เกิดความม่ันคงด้านอาหารระดับครัวเรือน       
ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน 

  ผลการด าเนินงาน 
7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 7.1.1) ปฏิบัติงานสนับสนุนการก ากับ และรายงานผล  ประสาน อ านวยการ และ
สนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ 12 ครั้ง จัดท ารายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง การประชาสัมพันธ์ 
1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง และคณะท างานขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 7.1.2) จัดสรรงบประมาณ 0.10 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.01 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.82 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

7.2) กรมประมง 
 7.2.1) ติดตามและแนะน าเกษตรกร 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 

10 ครั้ง ส่วนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ า         
40 ราย ฝึกอบรมเกษตรกร 40 ราย จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

 7.2.2) จัดสรรงบประมาณ 0.22 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.05 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.93 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

7.3) กรมปศุสัตว ์
 7.3.1) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ จ านวน 4,560 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.35 ของเปูาหมาย 

8,547 ตัว จ าแนกเป็น สัตว์ปีก 400 ตัว ลูกสัตว์ปีก 4,100 ตัว สุกร 8 ตัว ลูกสุกร 33 ตัว แพะ - แกะ 
19 ตัว รวมทั้งบ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ 10 ไร่ ครบตามเปูาหมาย  

 7.3.2) ฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน (ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียนแล้ว 2 แห่ง) 
พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์  1 แห่ง กองทุนอาหารสัตว์  
2 กองทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์2 กองทุน ครบตามเปูาหมาย  

 7.3.3) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.61 
ของเปูาหมาย 355 ราย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร  164 ราย รวม 2,150 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.00 
และ 143.33 ส่งเสริมสุกร สู่เกษตรกร 33 ราย 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ  165.00  
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 7.3.4) จัดสรรงบประมาณ 1.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.75 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

7.4) กรมวิชาการเกษตร  
 7.4.1) จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ครบตามเปูาหมาย ติดตามรายงานผล 

1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง ส่วนการฝึกอบรมเกษตรกร 80 ราย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 7.4.2) จัดสรรงบประมาณ 0.25 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.06 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

7.5) กรมหม่อนไหม 
 7.5.1) ดูแลรักษาแปลงหม่อนในฐานเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน และสนับสนุนวัสดกุารรเกษตร 

1 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย 
 7.5.2) จัดสรรงบประมาณ 0.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเปูาหมาย  

7.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 7.6.1) สาธิตการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 300 ไร่ ครบตามเปูาหมาย และท าปุยหมัก

สูตรพระราชทานฯ ได้ 22 ไร่ หรือร้อยละ 44.00 ของเปูาหมาย 50 ไร่ 
 7.6.2) จัดสรรงบประมาณ 0.19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.10 ล้านบาท คิดเป็น        

ร้อยละ 51.62 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
7.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 7.7.1) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี 200 ราย ครบตามเปูาหมาย และติดตาม
เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง  

 7.7.2) จัดสรรงบประมาณ 0.06 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.05 ล้านบาท คิดเป็น         
ร้อยละ 85.71 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

7.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 7.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

50 ราย จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  10 ไร่  ส่งเสริมการผลิต  
ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน 100 ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 50 ราย 
และส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 100 ราย ครบตามเปูาหมาย 

 7.8.2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์  เช่น แปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ 
ครบตามเปูาหมาย ส่วนแปลงไม้ผล 8 ไร่ และแปลงไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน 3 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 7.8.3) จัดสรรงบประมาณ 0.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.42 ล้านบาท คิดเป็น         
ร้อยละ 68.15 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

7.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 7.9.1) แนะน า ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์      

2 ครั้ง คิด เป็นร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 
เกษตรกร 30 ราย ครบตามเปูาหมาย 

 7.9.2) จัดสรรงบประมาณ 0.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.02 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 62.64 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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  2.4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงคเ์พ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ และมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้มี
ศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เปูาหมายเกษตรกร 15,200 ราย ได้รับ  
การอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 139 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115. 83      

ของเปูาหมาย 120 ศูนย์ สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ 12,651 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.23               
ของเปูาหมาย 15,200 ราย   

 2) จัดสรรงบประมาณ 61.06 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 49.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.67      
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 ผลการติดตาม 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน  และ

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ปี 25 61 ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีประเด็นที่พบ         
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ 1) 

 1) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ เพื่อเข้าร่วมอบรม เนื่องจาก
โครงการได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรมไปแล้ว ซึ่งในระเบียบ
ระบุว่าต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน 

 2) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่ก่อตั้งใหม่ ขาดงบประมาณในการสร้างและปรับปรุงสถานที่อบรม  
เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนดังกล่าว 

 3) เกษตรกรที่ผ่านการอบรม มีความต้องการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อน าไปเป็นจุด
ตั้งต้นในการน าความรู้ไปปฏิบัต ิ

 4) ข้อเสนอแนะ  
 4.1) ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมซ้ าได้        

แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมาแล้วระยะหนึ่ง และได้น าความรู้      
จากการฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มาเข้าอบรมกับศูนย์ปราชญ์อีกครั้งเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้        
ทั้งจากศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งใหม่ และศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งเดิม ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ ากับการอบรมครั้งก่อน 

 4.2) ควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่าน        
การอบรม เพื่อน าไปเป็นจุดตั้งต้นใน การด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตั้งงบประมาณ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการตรวจสอบ ของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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2.4.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง  กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร         

กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมด าเนินการ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันและเพ่ือบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการให้บริการ
และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เปูาหมายเกษตรกร  46,200 รายต่อปี จัดคลินิก 308 ครั้งต่อปี 
(4 ครั้งต่อจังหวัด) ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 4 ครั้ง          

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการในคลินิกต่าง ๆ จ านวน 19,948  ราย คิดเป็นร้อยละ  43.18            
ของเปูาหมาย 46,200 ราย รายละเอียดดังนี้ 

  1.1.1) คลินิกข้าว มีเกษตรกรใช้บริการคลินิก 5,285 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.03       
ของเปูาหมาย 16,000 ราย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ  

  1.1.2) คลินิกประมง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 22 ครั้ง หรือร้อยละ 7.14   
ของเปูาหมาย 308 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ 1,047 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของเปูาหมาย 
9,625 ราย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ และมีเกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
370 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของเปูาหมาย 1,260 ราย    

  1.1.3) คลินิกปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 2 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียน
เข้ารับบริการ 10,958 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของเปูาหมาย 21,300 ราย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกร 
ใช้บริการเบ็ดเสร็จ  

  1.1.4) คลินิกพืช จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.06        
ของเปูาหมาย 308 ครั้ง มีเกษตรกรใช้บริการคลินิก 4,474 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.30 ของเปูาหมาย 
21,000 ราย จ าแนกเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ 4,435 ราย และเป็นเกษตรกรใช้บริการต่อเนื่อง 
39 ราย    

  1.1.5) คลินิกดิน บริการวิเคราะห์ดินและค าแนะน าการจัดการดิน น้ า พืช 58,933 
ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 78.35 ของเปูาหมาย 75,222 ตัวอย่าง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ดิน           
ในห้องปฏิบัติการ 25,405 ตัวอย่าง วิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด า 360 ตัวอย่าง และออกหน่วย
วิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ 33,168 ตัวอย่าง   

  1.1.6) คลินิกกฏหมาย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.90 
ของเปูาหมาย 288 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ จ านวน 3,747 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.04 
ของเปูาหมาย 7,200 ราย เป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ 6,230 ราย และบริการต่อเนื่อง 53 ราย  

  1.1.7) คลินิกบัญชี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 383 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.81 
ของเปูาหมาย 916 ครั้ง เกษตรกรใช้บริการคลินิก 22,659 เป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด  
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  1.1.8) คลินิกสหกรณ์ มีเปูาหมายจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 122 ครั้ง        
คิดเป็นร้อยละ 39.10 ของงบประมาณ 312 ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ 12,118 คิดเป็น
ร้อยละ 60.59 ของเปูาหมาย 20,000 ราย เป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ 9,083 ราย           

1.1.9) คลินิกชลประทาน จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 12 ครั้ง คิดเป็น     
ร้อยละ 3.90 ของเปูาหมาย 3 08 ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ 23,186 ราย โดยทั้งหมด         
เป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ  

 1.2) จัดสรรงบประมาณ 123.93 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 33.78 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 27.26 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

 2) ผลการติดตาม 
 ครั้งท่ี 1 จากการติดตามผลการด าเนินงาน ( Follow Up) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าพูน ล าปาง และตาก 
โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ 1) 

 (1) ข้อมูลทั่วไป เกษตรกรผู้เข้าชมงานคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.80 เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 26.20 เป็นเพศชาย (และมีอายุ 51-60 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 35.90 รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี 
ร้อยละ 31.00 และมีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 25.50) เกษตรกรศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 63.40 รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 29.00 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.60 
ตามล าดับ ส าหรับอาชีพหลัก เฉลี่ยร้อยละ 68.30 เกษตรกรท านา/ท าไร่ รองลงมา ค้าขาย/รับจ้าง         
ร้อยละ 26.90  นอกจากนี้รับราชการ ร้อยละ 3.40 และปลูกผัก/ไม้ผล ร้อยละ 1.40 ตามล าดับ เกษตรกร       
มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ร้อยละ 83.40 โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 17.68 ไร่ และร้อยละ 16.60            
ไม่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  

 (2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
(2.1) คลินิกหลัก ที่ให้บริการ ทั้ง 9 คลินิก  เกษตรกรร้อยละ 70.29 ได้เข้าชมงาน              

ร้อยละ 27. 50  ได้รับแจกเอกสาร/ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 2.21  ได้น าปัญหาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่               
เพ่ือรับค าแนะน า ตามล าดับ 

(2.2) คลินิกเสริม ที่ให้บริการ ทั้งจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และบริษัทเอกชน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ส านักงาน 
เหล่ากาชาดจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด บริษัทเบทาโกร บริษัทสยามคูโบต้า  เป็นต้น เกษตรกร      
ร้อยละ 59.34  ได้เข้าชมงาน ร้อยละ 10.99  ได้รับแจกเอกสาร/ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 29.67            
ได้น าปัญหาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เพ่ือรับค าแนะน า ตามล าดับ 

 (3) การน าความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์  
(3.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ 83.34 ได้น าความรู้และปัจจัยการผลิต

ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 16.65 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากยังไม่มีเวลาว่าง เข้าชมงาน
เพียงอย่างเดียว และไม่มีเงินทุน 

(3.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ 75.00 ได้น าความรู้และปัจจัยการผลิต 
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 25.00 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากยังไม่มีเวลาว่างเป็นความรู้เดิม 
ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น 
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 (4) ผลที่เกิดข้ึนจากการน าความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตร 

(4.1) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ 59.44 น าความรู้ไปพัฒนาการเกษตร 
โดยได้รับประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร้อยละ 77.38 และร้อยละ 19.63 ตามล าดับ 
เข้าใจถึงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ท าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตพืช สัตว์ น าผลผลิตมาบริโภค
เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน บางส่วนร้อยละ 2.99 เกิดปัญหาอ่ืน ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตาย หรือไม่เจริญเติบโต
เท่าท่ีควร เป็นต้น 

(4.2) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ 18.00 น าความรู้ไปพัฒนาการเกษตร 
ท าให้ปัญหาลดลงร้อยละ 37.04 และร้อยละ 62.96 ส่งผลอื่น ๆ เช่น การเข้ารับบริการวัดความดัน และ
ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ วัดสายตา จากเหล่ากาชาดจังหวัด ท าให้เกษตรกรได้ทราบผลตรวจวัดความดัน 
และได้รับการสนับสนุนแว่นสายตา นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าธงฟูาราคาถูกจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด
และบริษัทเบทาโกรที่น าสินค้ามาจ าหน่าย เช่น ไส้กรอก น้ ามันพืช ไข่ไก่ สินค้าโอทอปของจังหวัด   

 (5) ความคิดเห็นของเกษตรกร 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมาก เฉลี่ย

ร้อยละ 73.82 โดยให้ความคิดเห็นว่า สถานที่จัดงาน บรรยากาศการจัดงาน ระยะเวลาการจัดงาน ความรวดเร็ว 
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความกระตือรือร้นและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานมีความเหมาะสม รองลงมา ร้อยละ 25.16 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 1.02 มีความพึงพอใจในระดับน้อย ส าหรับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการและ
การส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรร้อยละ 80.33 มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 18.54           
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ 0.14 มีความพึงพอใจระดับน้อย ตามล าดับ 

 (6) ประเด็นทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
(6.1) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน 

อย่างน้อย 1 สัปดาห์  
(6.2) มีเกษตรกรเข้ามาชมงานและเข้ารับบริการคลินิกเป็นจ านวนมาก และจ านวนปัจจัย

การผลิตที่น ามาไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ท าให้แจกจ่ายได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น  ควรจัดเตรียมปัจจัยการผลิต        
ให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงานและทั่วถึง โดยวางแผนก าหนดแจกเป็นช่วงเวลา เป็นต้น 

 ครั้งท่ี 2 จากการติดตามผลการด าเนินงาน ( Follow Up) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ป ี2560 จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ นครปฐม ลพบุรี สระแก้ว นครราชสีมา  ศรีสะเกษ 
หนองบัวล าภู กระบี ่พังงา และตรัง โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้  

 (1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
(1.1) คลินิกหลัก  เกษตรกรที่เข้ารับบริการน าความรู้ไปพัฒนาการเกษตร  โดยได้รับ

ประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเข้าใจถึงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ท าให้         
ช่วยลดต้นทุนการผลิตพืช สัตว์ น าผลผลิตมาบริโภคเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน  

(1.2) คลินิกเสริม  เกษตรกรที่เข้ารับบริการน าความรู้ไปพัฒนาการเกษตร ท าให้
ปัญหาลดลง  และส่งผลอื่น ๆ เช่น การเข้ารับบริการวัดความดัน ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ วัดสายตา     
จากเหล่ากาชาดจังหวัด ท าให้เกษตรกรได้ทราบผลตรวจวัดความดัน และได้รับการสนับสนุนแว่นสายตา  
นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าธงฟูาราคาถูกจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทเบทาโกรที่น าสินค้า      
มาจ าหน่าย เช่น ไส้กรอก น้ ามันพืช ไข่ไก่ สินค้าโอทอปของจังหวัด   
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 (2) ประเด็นทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
(2.1) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน 

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และควรขยายระยะเวลาการจัดงานมากกว่า 1 วัน 
(2. 2)  มี เกษตรกรเข้ามาชมงาน  และเข้ารับบริการคลินิกเป็นจ านวนมาก  ท าให้

การลงทะเบียนเข้างานมีความล่าช้า ควรมีการประชาสัมพันธ์จุดลงทะเบียนเพื่อความสะดวกต่อผู้รับบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  

(2.3) หลายจังหวัดมีผู้เข้ารับบริการคลินิกเป็นจ านวนมาก ท าใหป้ัจจัยการผลิตที่น ามา
ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ และแจกจ่ายได้ไม่ทั่วถึง  ดังนั้น  ควร จัดเตรียมปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อ
ผู้ร่วมงานและทั่วถึง โดยวางแผนก าหนดแจกเป็น ช่วงเวลา เป็นต้น 

(2.4) ควรจัดอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
โดยให้ความรู้เพิ่มเติม เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม 

(2.5) ควรมเีจ้าหน้าที่มาติดตาม ให้ค าแนะน าหลังเข้ารับบริการคลินิกอย่างสม่ าเสมอ 
 

2.4.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
 กรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกับ กรมการข้าว  กรมประมง  กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 

กรมชลประทาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น และมีจ านวนลดลง  ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ ของเกษตรกรรุ่นใหม่             
ให้สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด   
สินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ในทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพท้ังทางด้านการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด  เพ่ือสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
ให้แก่เพ่ือนเกษตรกรได ้มีเปูาหมายเกษตรกรทั่วไป (Smart farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
และเจ้าหน้าที่ (Smart Officer) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 1.1) เตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเข้าสู่ภาคการเกษตร  
1.1.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการเพิ่ม

ศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของเปูาหมาย 160 ราย  
1.1.2) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และ

หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ  Young Smart Farmer รวม 2,373 ราย (ร้อยละ 88.05) และ 489                   
(ร้อยละ 108.67) ตามล าดับ  

1.1.3) สอนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer 
ระดับเขตและระดับประเทศ เปูาหมาย 540 และ 200 ราย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
27 ศูนย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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 1.2) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
1.2.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด 

รวมทั้งการสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด รวม 2,860 ราย ร้อยละ 63.27         
ของเปูาหมาย 4,520 ราย  

1.2.2) จัดเวทีประเมินวิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 17,031 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 85.16 ของเปูาหมาย 20,000 ราย นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer 
41 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 53.25 และถอดบทเรียน จัดท าสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmer 
และ Smart Farmer ต้นแบบ 3 ชุด ของเปูาหมาย 9 ชุด 

 1.3) จัดสรรงบประมาณ 24.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.48 ล้านบาท คิดเป็น        
ร้อยละ 59.70 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

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

85 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของเปูาหมาย 220 ราย และฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนา Smart Farmer 
ในพ้ืนที่นาแปลงใหญ่ 6 หลักสูตร  3,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.73 ของเปูาหมาย 3,894 ราย  

2.2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.73 ของเปูาหมาย 
102 โรงเรียน  สร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของเปูาหมาย 
11,250 ราย  

2.3) การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer) กับผู้ประกอบการ
รูปแบบและการค้า 50 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

2.3) จ ัดสรรงบประมาณ 16.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.71 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 3) กรมประมง 
 3.1) อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครบ 

16,000 ราย และถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.73         
ของเปูาหมาย 231 ราย 

 3.2) จัดสรรงบประมาณ 16.96 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.75 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 4) กรมปศุสัตว์ 
 4.1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 9,277 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.77 ของเปูาหมาย 

10,000 ราย และสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 
96.67 ของเปูาหมาย 180 ราย 

 4.2) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer 2,736 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของเปูาหมาย 
3,000 ราย 

 4.3) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ จ านวน 86 ราย อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินงาน 
 4.4) จัดสรรงบประมาณ 14.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11.41 ล้านบาท คิดเป็น      

ร้อยละ 76.47 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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 5) กรมวิชาการเกษตร 
 5.1) จัดเตรียมหลักสูตร และคัดเลือกเกษตรกรอบรมความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สินค้าเกษตร และการใช้ชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีในผัก 520 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.78 ของเปูาหมาย 
900 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรน าไปปฏิบัติเองเพ่ือพัฒนาเป็น Smart Farmrt จ านวน 80 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 47.06 ของเปูาหมาย 170 ราย 

 5.2) จัดสรรงบประมาณ 1.30 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 6) กรมชลประทาน 
 6.1) พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) 1 กลุ่ม          

คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของเปูาหมาย 1,106 กลุ่ม อยู่ระหว่างกรมรวบรวมผลการด าเนินงาน 
 6.2) จัดสรรงบประมาณ 8.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.004 ล้านบาท ของงบประมาณ

ที่จัดสรร 
 7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 7.1) พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  72 จังหวัด จ านวน 5,060 ราย คิดเป็นร้อยละ 
101.20 ของเปูาหมาย 5,000 ราย ส่วนเกษตรกรที่เข้ารับการพัฒนาเป็น Existing Smart Farmer จ านวน 
3,109 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.44 และเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 
246 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของเปูาหมาย 3,109 ราย  

 7.2) พัฒนาเกษตรกรที่ไม่ผ่านการเป็น Existing Smart Farmer จ านวน 1,951 ราย  
อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

 7.3) จัดสรรงบประมาณ 37.94 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
40.90 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 8.1) พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer โดยจัดท าฐานข้อมูล/ส ารวจความต้องการ

ความรู้ และพัฒนาสมาชิกสหกรณ์สู่ Smart Farmer อยู่ระหว่างการคัดเลือกเปูาหมายเพ่ือด าเนินงานตามแผน 
 8.2) จัดสรรงบประมาณ 3.43 ล้านบาท  

 9) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 9.1) คัดสรรเกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพในแต่ละท้องถิ่นมาจ าหน่ายสินค้าในตลาด อ.ต.ก. 

460 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของเปูาหมาย 800 ราย 
 9.2) จัดสรรงบประมาณ 16.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.38 

ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
 10) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 10.1) อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer 319 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.14 
ของเปูาหมาย 350 ราย) และท่ีเป็น Smart Farmer แล้ว 84 ราย ร้อยละ 84.00 ของเปูาหมาย 100 ราย 

 10.2) จดัสรรงบประมาณ 2.55 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.19 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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2.4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การสะพานปลา ด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเปูาหมาย 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว พืชผัก ไก่ สุกร และกุ้ง ที่ผลิตได้          
มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ ( Good Agricultural Practice : GAP) ระยะเวลา
ด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

  1.1) จัดท าและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ 1 เรื่อง ครบตามเปูาหมาย 
  1.2) พัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 

 1.2.1) ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ เปูาหมาย 76 จังหวัด        
ครบตาม เปูาหมาย ส่วนการสร้างระบบอาหารศึกษา ด าเนินการแล้ว 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00         
ของเปูาหมาย 2 กิจกรรม 

 1.2.2) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กบนระบบคลาวด์ รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานของระบบสู่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ด าเนินการแล้ว 
523 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.71 ของเปูาหมาย 700 ราย 

 1.2.3) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานและรณรงค์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน
ในสินค้า Q ด าเนินการแล้ว 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเปูาหมาย 8 ครั้ง และจัดท าหลักสูตร            
ด้านการมาตรฐาน และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคคลากร 10 หลักสูตร ครบตามเปูาหมาย  

1.3) พัฒนาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 
ของเปูาหมาย 4 กิจกรรม 

1.4) จัดสรรงบประมาณ 70.56 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.76 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.93 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

 2) กรมการข้าว  
 2.1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว  

ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามข้อก าหนด มกษ.4406  - 2560 
เปูาหมาย 1,500 แปลง อยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นที่ 1 จ านวน 648 แปลง 
ส่วนการตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน 
(GAP Seed) และการออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ระหว่างรวบรวมพ้ืนที่เปูาหมาย 

 2.2) ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานข้าว 
2.2.1) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว ด าเนินการแล้ว 52 แปลง 

ในจ านวนพื้นที่ 775 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.48 ของเปูาหมาย 3,500 แปลง และจ้างตรวจประเมินระบบ
การผลิตข้าว GAP แบบรายกลุ่ม (ในพ้ืนที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) อยู่ระหว่าง
รวบรวมพ้ืนที่เปูาหมาย  

2.2.2) ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน ( GAP) อยู่ระหว่างรวบรวมพ้ืนที่
เปูาหมาย ส่วนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว การรับรองคุณภาพการผลิตข้าว
ตามระบบ GMP/HACCP ด าเนินการแล้ว  8 โรงสี คิดเป็นร้อยละ 40 ของเปูาหมาย 20 โรงสี และ        
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การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ของเปูาหมาย 20 แห่ง  

2.2.3) สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว ได้ด าเนินการ
จัดสัมนาเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 26  - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพาโค่ บายเดอะโบนันซ่า 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมสัมนา 200 ราย ครบตามเปูาหมาย  

2.2. 4) ส่วนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน
ส าหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP อยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรม  การพัฒนาระบบ          
การตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส าหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์           
อยู่ระหว่างด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 2.3) จัดสรรงบประมาณ 12.88 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.51 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

3) กรมประมง 
3.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดย ตรวจประเมินมาตรฐานและ

สุขอนามัยฟาร์ม 18,864 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 58.75 ของเปูาหมาย 32,111 ฟาร์ม  และสถาน
ประกอบการ 287 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.13 ของเปูาหมาย  434 แห่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 80,782 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.81 ของเปูาหมาย 139,734 ตัวอย่าง 

3.2) เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมและเชื้อดื้อยา โดยเฝูาระวังโรคสัตว์น้ าในประเทศ 21,528 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 71.16 ของเปูาหมาย 30,253  ตัวอย่าง  และสัตว์น้ าส่งออก 36,516 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 105.33  ของเปูาหมาย 34,667 ตัวอย่าง  รวมทั้งเฝูาระวังเชื้อที่อยู่ในกุ้งขาวแวนนาไม 
(Vannamei) เพ่ือให้เป็นฟาร์มปลอดโรค  3,726  ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 36.96  ของเปูาหมาย  
10,080 ตัวอย่าง 

3.3) จัดสรรงบประมาณ 389.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 142.35 ล้าน บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 36.52  ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

4) กรมปศุสัตว์ 
4.1) บริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ 43,465 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.27 ของเปูาหมาย 43,350 แห่ง 
4.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 202,578 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของเปูาหมาย 332,880 ตัวอย่าง 
4.3) จัดสรรงบประมาณ 528.91  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 262.25 ล้านบาท คิดเป็น      

ร้อยละ 49.58 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
5) กรมวิชาการเกษตร 

5.1) ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพแหล่งผลิต GAP พืช (ผัก/ผลไม)้ 
18,655 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 16.94  ของเปูาหมาย 110,150  ฟาร์ม และโรงงานคัดบรรจุ แปรรูป          
ตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP 271 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 31.88 ของเปูาหมาย 850 โรงงาน 

5.2) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานสากล  
โดยการรักษาสภาพ/ขอบข่ายการรับรอง/เตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC: 
17025 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 38 ห้องปฏิบัติการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน มีความก้าวหน้าคิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของแผนการด าเนินงาน  
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5.3) จัดสรรงบประมาณ 129.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 62.42  ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.20  ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

6) กรมส่งเสริมการเกษตร 
6.1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากร 503 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.60 ของเปูาหมาย 

500 ราย 
 6.2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา 718 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.40 ของเปูาหมาย  

882 ราย และระบบ GAP พืช 14,525 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.83 ของเปูาหมาย 15,000 ราย 
 6.3) ติดตามให้ค าปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP พืช 4,947 ราย        

คิดเป็นร้อยละ 32.98  ของเปูาหมาย 15,000 ราย  และสนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น 
6,623 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.15 ของเปูาหมาย 15,000 ราย 

 6.4) ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้า GAP 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ของเปูาหมาย 2 ครั้ง  และคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต 5 ครั้ง          
คิดเป็นร้อยละ 27.77 ของเปูาหมาย 18 ครั้ง 

 6.5) การจัดเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร GAP สินค้า GAP และติดตามผล          
การด าเนินงาน และการประเมินสถานการณ์และจัดท าเนียบผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP เปูาหมาย 
9 ครั้ง จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 

 6.6) จัดสรรงบประมาณ 135 .43 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 27.94  ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.63  ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

7) องค์การสะพานปลา 
7.1) การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานประกอบการสัตว์น้ า อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยโรงบรรจุ

และดองสัตว์น้ าพร้อมระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งก่อสร้างประกอบท่าเทียบเรือประมงชุมพร (อยู่ระหว่าง
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิรับเหมาก่อสร้าง ) โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าและโรงคลุมคัดเลือกทูน่าท่าเทียบ เรือ 
ประมงภูเก็ต (อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับเหมาด าเนินโครงการ ) ก่อสร้าง และปรับปรุงท่าเทียบเรือ 
และตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี (อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นท่ีให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหมาด าเนินโครงการ ) และ 
ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง อยู่ระหว่าง ด าเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 90 ของการ
ก่อสร้าง ขณะนี้เหลืองานจ านวน  2 งวด 

7.2) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้ า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสัญญาผู้ได้รับสิทธิ์รับเหมาด าเนินโครงการ 

7.3) จัดสรรงบประมาณ 107.63 ล้านบาท (ปี 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย)  
 

2.4.6 ตลาดเกษตรกร 
 1) โครงการตลาดเกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
จ าหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง  ๆ 
เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จ าหน่ายเอง  เปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตที่เป็น
ลักษณะของท้องถิ่น  และให้ภาคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสให้ความร่วมมือในลักษณะ Corporate Social 
Responsibility (CSR) โดยมีเปูาหมาย 77 จังหวัด ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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ผลการด าเนินงาน 
  1.1) พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3 ครั้ง ครบตามเปูาหมาย  โดยจัดหลักสูตร          

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกรเข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์  4.0 และหลักสูตร   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้จัดการตลาดมืออาชีพเข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0  

1.2) พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกร โดยจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตแปรรูป          
ให้สอดคล้องกับการตลาด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป  ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 1,013 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของเปูาหมาย 1,155 ราย  

1.3) พัฒนาตลาดเกษตรกร  43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.84 ของเปูาหมาย 77 แห่ง  
สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร  25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.02 ของ เปูาหมาย 49 แห่ง และ 
ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร เปูาหมาย 1 ครั้ง มีแผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม 2561 

 1.4) จัดสรรงบประมาณ 10.93 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
46.40 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

 

2) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ ( Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
นิคมสหกรณ์ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สหกรณ์จัดตั้งตลาด
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดการด้านอ่ืน  ๆ ร่วมกับเกษตรกร       
ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถบริหารการด าเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
ผ่านตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกร        
กลุ่มอาชีพได้รู้ความต้องการของตลาดเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน มีเปูาหมาย 8 จังหวัด (10 สหกรณ)์ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 2.1) คัดเลือกสหกรณ์เปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก  10 แห่ง         

ครบตามเปูาหมาย  
 2.2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก ด้านการผลิตและการตลาด  และได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนา 350 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของเปูาหมาย 450 ราย  
 2.3) จัดสรรงบประมาณ 2.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

75.33 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  
 

3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร  เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรท าหน้าที่การตลาด   
ของชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว ์และประมง สร้างการมีส่วนร่วม และเพ่ิมช่องทางเลือก
การจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว ์และประมง ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยมีเปูาหมาย 
6 จังหวัด (6 สหกรณ)์ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  ผลการด าเนินงาน 
  3.1) คัดเลือกสหกรณ์เปูาหมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง  เพ่ือขยายพ้ืนที่

ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรประมงแม่กลอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตร        
เมืองสุราษฎร์ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรประตูปุา  จ ากัด โดยสนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวมผลผลิต เครื่องชั่ง  ลานตาก และไซโล  (สหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบ      
ร้อยละ 30 .00  ของมูลค่าสิ่งก่อสร้าง หรือมูลค่าอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ ) แล้ว 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33            
ของเปูาหมาย 6 แห่ง  โดยสหกรณ์การเกษตรประตูปุา  จ ากัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรวบรวมผลผลิตไม่เพียงพอ  

3.2) จัดสรรงบประมาณ 41.14 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 32.57 ล้านบาท คิดเป็น       
ร้อยละ 79.16 ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

 

2.4.7 โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มี วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไข

ปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภาพด้านราคาและ        
เพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าเกษตรในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์
การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน  และศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับ
การค้าขายตามแนวชายแดน  มีเปูาหมายด าเนินการในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ได้แก่ เขตพัฒนาฯ แม่สอด จังหวัดตาก เขตพัฒนาฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนาฯ  มุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร เขตพัฒนาฯ สะเดา จังหวัดสงขลา เขตพัฒนาฯ ตราด จังหวัดตราด เขตพัฒนาฯ หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย เขตพัฒนาฯ เชียงของ จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ แม่สาย จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ 
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ นครพนม จังหวัดนครพนม เขตพัฒนาฯ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
และเขตพัฒนาฯ นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1 ฉบับ ตามเปูาหมาย 
 2) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและ

แผนการบริหารจัดผลผลิตการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด      
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และด าเนินการในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา จ านวน 4 จังหวัด     
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเปูาหมาย 10 จังหวัด  

 3) ก ากับ ดูแล และแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินตามโครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา        
28 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเปูาหมาย 40 สหกรณ์ และ ติดตาม และรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ แล้ว 10 จังหวัด ตามเปูาหมาย และประเมินผลการปฎิบัติงาน 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ของเปูาหมาย 10 จังหวัด  

 4) ก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐานด้านการตลาดใน 2 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ ากัด  
(ลานตาก โกดังเก็บผลผลิต โรงคลุมพร้อมเครื่องชั่งและโรงลดความชื้น) จ านวน 4 รายการ และสหกรณ์
การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด (โรงคัดความชื้น) ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในเขตห้ามก่อสร้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
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 5) จัดสรรงบประมาณ 21.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.09 
ของงบประมาณท่ีจัดสรร           

 

2.4.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลด  
 ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล  ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับ สนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้
สหกรณ์การเกษตรเพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือใช้ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวก
เครื่องจักรกลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยมีเปูาหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ระยะขยายผล ในปี 2561 มีแผนด าเนินงานในสหกรณ์ 190 แห่ง เป็นสหกรณ์        

ผู้ปลูกข้าว 100 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเปูาหมาย 100 แห่ง          
ยื่นขอกู้เงินและได้รับวงเงินอนุมัติแล้วทั้ง 6 แห่ง เป็นเงิน 55.806 ล้านบาท ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ยังไม่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 

 1.2) ระยะน าร่อง เป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 จ านวน 19 แห่ง เป็นสหกรณ์
ผู้ปลูกข้าว 10 แห่ง ให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว/รถเทรลเลอร์แก่เกษตรกรสมาชิก 684 ราย คิดเป็นพื้นที่ 
4,624 ไร่ คิดค่าบริการไร่ละ 400 บาท ถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนไร่ละ 100 – 200 บาท ในส่วน
ของสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9 แห่ง ให้บริการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 549 ราย คิดเป็นปริมาณ 
3,005 ตัน 

 2) ผลการติดตาม 
 ครั้งท่ี 1  จากการติดตามการด าเนิน งานโครงการฯ เป็นสหกรณ์การเกษตร ผู้ปลูกข้า วใน

ระยะน าร่อง จ านวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตร
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 27 
ธันวาคม 2560 โดยสัมภาณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ใช้
บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ 1) 

 (1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั้ง 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยภาครัฐสนับสนุน เงินทุน  ร้อยละ 90 .00 และ
สหกรณ์สมทบเพ่ิมอีก ร้อยละ 10.00 ซึ่งเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนต่อสหกรณ ์ได้แก่             
รถเก่ียวนวดข้าว จ านวน 2 คัน และรถเทลเลอร์ จ านวน 1 คัน โดยเป็นการจัดหาตามความต้องการของสหกรณ์ 
คิดเป็นมูลค่าท่ีได้รับการสนับสนุนรวม จ านวน 21.94 ล้านบาท 

 (2) การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าว ทั้ง 3 แหง่ 
ให้บริการด้วยระบบการจองคิว โดยให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ก่อน เป็นอันดับแรก  ซึ่ง ในปี 2560 
ให้บริการสมาชิกได้ฤดูกาลผลิตละประมาณ 147 รายต่อสหกรณ์ หรือร้อยละ 12.73  ของจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ท่ีปลูกข้าวทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ให้บริการเกี่ยวนวดข้าว 1,339.17 ไร่ เฉลี่ยรายละ 9.11 ไร่ต่อราย 
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 (3) ค่าบริการของสหกรณ ์มีการก าหนดอัตราค่าบริการรถเก่ียวนวดข้าวแก่สมาชิกในอัตรา 
400 บาทต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าค่าบริการของภาคเอกชนที่คิดอยู่ประมาณ 500 - 600 บาทต่อไร่  ทั้งนี้ มีเพียง
สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนาแห่งเดียว  ที่มีการให้บริการ มาก่อนเข้าร่วมโครงการ  โดยคิดค่าบริการอยู่ที่ 
450 บาทต่อไร่ 

 (4) รายได้จากการให้บริการ  พบว่า  สหกรณ์ มีรายได้จากการให้บริการ รถเก่ียวนวดข้าว        
ต่อฤดูกาลผลิตประมาณ 509,168.37 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 270,023.64 บาท 

 (5) การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการในภาพรวม สมาชิกสหกรณไ์ด้รับข่าวสารโครงการ
จากการที่ตนเองเป็นสมาชิก และผ่านการประชุมประจ าปีของสหกรณ ์

 (6) พฤติกรรมการใช้บริการภายหลังมีโครงการ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 3 แห่ง        
มีแนวโน้มใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากอัตราค่าบริการถูกกว่าเอกชน 
คุณภาพในการให้บริการดี สามารถลดปัญหาการปนพันธุ์ข้าวจากรถเก่ียว  และข้ันตอนการขอ ใช้บริการ          
มีความสะดวก อย่างไรก็ตาม ยังมี สมาชิกบางรายยังคงเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการ เอกชนรายอ่ืน ๆ 
เนื่องจากสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 

 (7) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(7.1) รถเก่ียวนวดข้าวยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะ

ในช่วงระยะเวลาเก็บเก่ียว ท าให้สมาชิกสหกรณ์ต้องรอคิวในการรับบริการนาน สมาชิกเกษตรกร    บาง
รายจ าเป็นต้องไปใช้บริการจากผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ แทน ดังนั้น สหกรณ์ ควรประสานกับ
ผู้ประกอบการเอกชนในการให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิก ส าหรับสหกรณ์มีศักยภาพในการบริหารจัดการ 
ควรสนับสนุนให้ลงทุนขยายการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ิมเติม  

(7.2) การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีราคาค่อนข้างสูง สหกรณม์ีความเห็น
ว่าในระยะต่อไปจ าเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราค่าบริการ เพื่อน าไปใช้ในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ฯ แต่ยังคง
ต้องมีอัตราค่าบริการต่ ากว่าผู้ประกอบการอ่ืนอย่างน้อย 50 - 100 บาทต่อไร่ 

 ครั้งท่ี 2 จากการติดตามสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในระยะน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ 
สหกรณก์ารเกษตรคณฑีพัฒนา จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จ ากัด  จังหวัด
ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี และสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสัมภาษณ์
ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว จ านวน 45 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 

 (1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   
(1.1) จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง มีสมาชิก 11,128 ราย หรือ

เฉลี่ยแหล่งละ 2,782 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด 7,156 ราย พ้ืนที่ปลูกข้าวรวม 120,000 ไร ่        
โดยเป็นเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 702 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของเกษตรกรสมาชิก           
ผู้ปลูกข้าวทั้งหมด  

(1.2) การให้บริการรถเก่ียวนวดข้าว เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ มีเพียงสหกรณ์
การเกษตรคณฑีพัฒนา จ ากัด ที่มีการให้บริการรถเก่ียวนวดข้าว 3 คัน และรถเทเลอร์  2 คัน ส่วนสหกรณ์
ที่เหลือยังไม่เคยให้บริการด้านนี้มาก่อน 

 
 
 



63 

 

 (2) หลังเข้าร่วมโครงการ 
(2.1) ด้านสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

  (2.1.1) การรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง 
ได้รับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดข้าว และรถเทเลอร์ แห่งละ 2 คัน และ 1 คัน ตามล าดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 
29,942,000 บาท โดยภาครัฐสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 90 และสหกรณ์จ่ายสมทบเพ่ิมอีกร้อยละ 10 
ของมูลค่าเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

  (2.1.2) การให้บริการรถเก่ียวนวดข้าว ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 สามารถให้บริการ       
ทั้งสมาชิกของสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,6 07 ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 61.98 
และเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 38.02 คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวรวม 20,704  ไร่ หรือเฉลี่ย 12.88  รายต่อไร่ 
โดยคิดอัตราค่าบริการเฉลี่ย 47 1 บาทต่อไร่ ถูกกว่าภาคเอกชน 63.38 บาทต่อไร่ โดยสหกรณ์มีรายได้
จากการให้บริการรถเก่ียวนวดข้าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ยแห่งละ 1.053 ล้านบาท 

(2.2) ด้านเกษตรกรสมาชิก 
  (2.2.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ พบว่า ร้อยละ 95.56 ทราบจากเจ้าหน้าที่

สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 20.00 ทราบผ่านการเข้าประชุมของสหกรณ์ และร้อยละ 2.22 ทราบจากญาติ
หรือเพ่ือนบ้าน 

  (2.2.2) แหล่งการใช้บริการรถเก่ียวนวดข้าว ในปี 2558 ก่อนมีโครงการ
เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 23.08 ใช้บริการจากสหกรณ์ และร้อยละ 79.49 ใช้บริการจากผู้ประกอบการเอกชน 
หลังมีโครงการปี 2559 และปี 2560 สัดส่วนการใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง คือ ร้อยละ 97.73  และ 
ร้อยละ 100.00 มีการใช้บริการจากสหกรณ์มากข้ึน ทั้งนี้ในเกษตรกรสมาชิกที่ใช้บริการจากสหกรณ์          
ให้เหตุผลว่า อัตราการให้บริการของสหกรณ์ถูกกว่าเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.33 พอใจในการบริการและ
ขั้นตอนการให้บริการสะดวกในสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ที่เหลือเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว 
และระยะทางไม่ไกลจากพ้ืนที่ปลูกข้าว 

  (2.2.3) การลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวข้าว จากการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ
ระหว่างสหกรณ์กับผู้ประกอบการเอกชน พบว่า สหกรณ์เก็บค่าบริการในอัตราเฉลี่ย 47 1 บาทต่อไร่          
ถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนที่จัดเก็บในอัตรา 534.78 บาทต่อไร่ เป็นผลให้เกษตรกรสมาชิกสามารถ         
ลดต้นทุนในส่วนค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ไร่ละ 63.38  บาท 

 (3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
(3.1) ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกันส่งผลต่อการให้บริการรถเก่ียวนวดข้าว        

ของสหกรณท์ี่ได้รับการสนับสนุนแห่งละ 2 คัน ประกอบกับการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าวไปในแต่ละพ้ืนที่
ค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากมีรถเทเลอร์เพียง 1 คัน ท าให้เกษตรกรบางส่วนไปใช้บริการของผู้ประกอบการเอกชน
ในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมมากกว่าแทน ดังนั้น สหกรณ์ท่ีให้บริการควรมีการจัดท าแผนการให้บริการ และพ้ืนที่
ที่จะให้บริการให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ และเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน 

(3.2) การบ ารุงรักษารถเก่ียวนวดข้าว ในกรณีที่เสียใช้เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลต่อ  
การให้บริการ ดังนั้น สหกรณ์จึงควรท าหน้าที่ในการประสานกับผู้ประกอบการเอกชนในสหกรณ์เครือข่าย
การให้บริการเพ่ือช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวได้ทันเวลา 
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2.4.9 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561  
กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและที่ดิน

ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดี 
ประกอบด้วย คูส่งน้ า คูระบายน้ า ทางล าเลียงปัจจัยการผลิต - ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) 
และเพ่ือยกระดับรายได้สุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเปูาหมายงานจัดรูปที่ดิน จ านวน 6 โครงการ 
(ก่อสร้างใหม่ 3 โครงการ และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน 3 โครงการ) งานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม จ านวน 68 โครงการ 
(ก่อสร้างใหม่ 57 โครงการ และปรับปรุงจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม  11 โครงการ) ระยะเวลาโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
1) งานจัดรูปท่ีดิน (ก่อสร้างใหม่)  

  1.1) ส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือวางโครงการส ารวจ ด าเนินการ ออกแบบ  
วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดท า บันทึก
ยินยอม ส ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 49.71 
ของกระบวนงาน 

  1.2) จัดสรรงบประมาณ 45.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 16.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
36.32 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

2) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน  
  2.1) ส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือวางโครงการส ารวจ วางโครงการและก าหนด

แผนการด าเนินการ ส ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ และด าเนินการออกแบบ โดย การก่อสร้าง ทั้ง          
3 โครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 78.50 ของกระบวนงาน 

  2.2) จัดสรรงบประมาณ 19.46 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
78.88 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 

3) งานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่)  
3.1) ส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือวางโครงการส ารวจ ด าเนินการออกแบบ  

วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดท า บันทึก
ยินยอม ส ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยการก่อสร้างทั้ง 55 แห่ง มีความก้าวหน้า ร้อยละ 48.25         
ของกระบวนงาน 

3.2) จัดสรรงบประมาณ 762.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  366.61  ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.06  ของงบประมาณท่ีจัดสรร  

4) งานปรับปรุงจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม  
4.1) ส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือวางโครงการส ารวจ ด าเนินการออกแบบวางโครงการ

และก าหนดแผนการด าเนินการ และส ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยการก่อสร้างทั้ง 11 แห่ง          
มีความก้าวหน้าร้อยละ 37.04 ของกระบวนงาน 

4.2) จัดสรรงบประมาณ 162.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 73.12  ล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 44.88 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
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ผลการติดตาม 
จากการติดตามผลการด าเนินงาน โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม

ปีงบประมาณ 2561  ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีบางส่วน 
ยังขาดความเข้าใจในการด าเนินงานจัดระบบน้ าในพื้นท่ีของเกษตรกรโดยเกษตรกรที่ต้องสูญเสียพื้นที่
บางส่วนในการจัดท าระบบน้ า เปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท าให้เกิดการล่าช้ากว่าแผน 
ดังนั้น  หน่วยงานด าเนินการในพื้นที่ควรชี้แจงให้เกษตรกร/ผู้น าในชุมชนเข้าใจการด าเนินการให้ชัดเจน          
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ   

 

2.4.10 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561  
 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้

ในพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพ้ืนที่ที่ระบบส่งน้ าไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ า
ในไร่นา รวมทั้งเพ่ิมผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร  มีเปูาหมายขุดสระน้ าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.  
จ านวน 45,000 บ่อ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

30,934 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 68.74 ของเปูาหมาย 45,000 บ่อ 
 2) จัดสรรงบประมาณ 804.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 427.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

53.09 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
 ผลการติดตาม 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 และในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 4 - 9 
มีนาคม 2561 มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) เกษตรกรที่ลงชื่อต้องการสระน้ า เมื่อถึงเวลาขุดกลับเปลี่ยนใจไม่อยากขุด เพราะต้องการ     
เอาพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้รายได้ ท าให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินต้องหาเกษตรกรรายใหม่          
มาทดแทนเกษตรกรที่ยกเลิก ท าให้ล่าช้า 

 2) การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาควรเสร็จก่อนฤดูเพาะปลูก และเพ่ิมความกว้าง และความลึก
ของสระน้ าให้มากกว่านี้ 

 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการปัจจัยการผลิต เช่น ถังหมัก สารเร่ง พด. ต้นไม้ หญ้าแฝก และ
พันธุ์ปลูก และต้องการให้มีโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่อง 
 

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



 

 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานตามนโยบายส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



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 ม.ีค. 61)

1. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 2,350 - -
    (แปลงต่อเน่ืองป ี60 จ านวน 1,175 แปลง แปลงใหญ่ป ี61 
     จ านวน 1,175 แปลง)
     1.1 การบริหารจัดการชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน
           1) บริหารจัดการชุมชนเพือ่สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน คน 46,500 2,191 4.71
                โดยการท าทะเบยีนสมาชิกและบนัทกึข้อมูลพืน้ฐาน

            2) จัดการชุมชนเพือ่สร้างความเข้มแข็งโดยจัดเวทชีุมชน แปลง 1,866 255 13.67
            3) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น ากลุ่มระดับจังหวัด คน 5,300 1,390 26.23
                เพือ่ติดตามใหค้ าแนะน าในการบริหารจัดการกลุ่ม
                (2 คร้ัง/ป)ี

แปลง 484 - - - อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
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แผนปฏบิตัิงาน

             2. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(นาแปลงใหญห่ลกัเกณฑ์ใหม)่            
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

                ของสมาชิก และขอบเขตแปลง

            4) จัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพือ่เตรียมความพร้อม
                ในการด าเนินงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ราย 1,000 - - - อยู่ในระหว่างด าเนินการ

ราย 3,902 727 18.63

               6 หลักสูตร
     1.2 การพัฒนาด้านการผลิต
           1) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว

ไร่ 560,000 315,027.50 56.25
แปลง 719 - - - อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตจากบริษทั
แปลง 1,866 - - - อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรใหส่้วนภมูิภาค
เคร่ือง 118 - - - อยู่ระหว่างการประกวดราคา
จังหวัด 71 - - - อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรใหส่้วนภมูิภาค

ไร่ 160,000 - -
กลุ่ม 4,000 - - - อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม

                 แบบกลุ่ม

แปลง 1,856 - -
           4) กลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตร
               - สนับสนุนเคร่ืองปลูกข้าว ชุด 1,175 - - - อยู่ในระหว่างการขออนุมัติ
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                 การพฒันาผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP 

           3) กลุ่มบริหารศัตรูข้าว
               - พฒันาด้านการผลิตโดยส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว

               - สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ์
               - สนับสนุนเคร่ืองคัดท าความสะอาดเมล็ดพนัธุ์ข้าว

           2) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ
               - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ดี (30% ของพืน้ที่)
               - พฒันาด้านการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพโดย

           6) พฒันาทมีผู้จัดการแปลง อบรมองค์ความรู้และวิธีการ
               ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวใหม้ีคุณภาพ 

               - สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าว (20% ของพืน้ที่)
               - สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพนัธุ์ข้าว

               กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่าน ศขช .

           5) สัมมนาสร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่/สัมมนาสร้าง
               เครือข่าย ผ่าน ศขช . / สัมมนาสรุปผลการเพิม่ศักยภาพ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ราย/ราย 150/127 - - - อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรใหส่้วนภมูิภาค

                ตามมาตรฐานGAP ด้าน ICS
แปลง 1,866 - - - อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรใหส่้วนภมูิภาค

จังหวัด 71 - - - โอนจัดสรรเงินใหก้ระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ
แหง่/ราย 35/1,866 - - - โอนจัดสรรเงินใหก้ระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ

               เพือ่เพิม่ศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่
ราย 37,120 - -
บาท 778,284,200 97,805,000 12.57
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          5) ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
              - จัดเวทเีรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

           3) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพือ่สร้างข้อตกลงด้านการตลาด
2. งบประมาณเบกิจ่าย

                ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว และการผลิตข้าว

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



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 ม.ีค. 61)

    1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)
           1) จัดท าแผนพฒันารายแปลง/แผนธุรกิจ แปลง 172 172 100.00
           2) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพตลาด แปลง 172 172 100.00
               การบริหารจัดการกลุ่ม
           3) พฒันาเกษตรกรเปน็ Smart Farmer แปลง 172 172 100.00
    1.2 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร
          - สร้างมูลค้าเพิม่/แปรรูป แปลง 172 100 58.14

    2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต /

          นวัตกรรม)
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2. แปลงป ี2560 (1,951 แปลง) ปทีี ่2

1. แปลงใหญ่ป ี2559 (597 แปลง) ปทีี ่3

แผนปฏบิตัิงาน

                   1. โครงการระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่                   
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

          1) จัดท าแผนพฒันารายแปลง/แผนธุรกิจ แปลง 742 742 100.00
          2) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพตลาด ราย 38,320 - -
              การบริหารจัดการกลุ่ม
          3) พฒันาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer แปลง 742 742 100.00
              และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
    2.2 การยกระดับมาตรฐานและเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร
          1) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร เน้นการพฒันา แปลง 742 742 100.00
              คุณภาพและประสิทธิภาพ
          2) พฒันาสินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน GAP แปลง 742 300 40.43
3. แปลงป ี2561 (แปลงใหม)่ ปทีี ่1
    3.1 การเตรียมการ
          1) รับรองแปลงผ่าน SC (ภายในเดือนธันวาคม 2560) แปลง 466 300 64.38
          2) จัดเวทวีิเคราะหเ์พือ่ก าหนดเปา้หมายการพฒันาแผน แปลง 466 466 100.00
              รายแปลง
          3) จัดท าแผนพฒันารายแปลง แปลง 466 466 100.00
    3.2 การถ่ายทอดความรู้
          1) ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรด้านการลดต้นทนุการผลิต แปลง 742 466 62.80
              เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
          2) ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต แปลง 742 - -
          3) พฒันาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer แปลง 742 - -
              และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    3.3 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน้ า
          -  สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร แปลง 742 300 40.43
    3.4 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
          - ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพและ แปลง 742 466 62.80
            ประสิทธิภาพ
    3.5 การเชื่อมโยงการตลาด
          - ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยง แปลง 742 466 62.80
            การตลาด
4. สนับสนุนสินเชือ่เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
         - จ านวนแปลงสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ แปลง 2,000 164 8.20  - มีแปลงใหญ่ทีไ่ด้รับการอนุมัติแล้ว  

   164 แปลง วงเงินทีไ่ด้รับการอนุมัติ
5. การบริหารจัดการ    847,000,000 บาท
    5.1 การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ คร้ัง 6 2 33.33
          เขตจังหวัด
    5.2 พฒันาเจ้าหน้าที่ คน 350 350 100.00
    5.3 พฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็ผู้จัดการแปลง คน 597 300 50.25
6. งบประมาณเบกิจ่าย บาท 654,043,000 221,579,420 33.88   ( เฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร )
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน  กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น 
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาศักยภาพ ของ ศพก. 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. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 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 415,068,187  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 พฒันาศักยภาพของ ศพก.
          1) การพฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ศูนย์ 882 882 100.00
              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 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

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 6,921 98.87
               ระดับจังหวัด -
          10) การประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอก ราย 120 120 100.00
                 เพือ่คัดเลือกผลงานวิจัยน าสู่การใช้ประโยชน์
          11) การประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพือ่จัดท าเมนู ราย 30 - -
                 ทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร
    1.3 สนับสนุนการใหบ้ริการ
          1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เร่ิมต้นฤดูกาล ศูนย์ 882 62 7.03
              ผลิตใหม่ (Field day)  
          2) การสนับสนุนการใหบ้ริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ 882 390 44.22
              แก่ ศพก .
    1.4 พฒันาเกษตรกรผู้น า
          1) จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า ราย 26,460 26,460 100.00
    1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,709,500 78,896,204 31.47
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมการข้าว

    2.1 การท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว เพือ่การศึกษาดูงาน/ ศูนย์ 450 145 32.22

           เรียนรู้การจัดการในแปลงเรียนรู้

    2.2 บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/วารสารด้านการเกษตร) ศูนย์ 882 882 100.00

    2.3 การประชุมศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศูนย์ 450 428 95.11

           ด้านข้าว

    2.4 พฒันาศูนย์เครือข่ายข้าว ฐานเรียนรู้/องค์ความรู้ ศูนย์ 450 350 77.78

          (ศขช./ศูนย์เครือข่าย ศพก.)

    2.5 ประสานความร่วมมือผู้น าเกษตรกรด้านข้าว ราย 9,000 2,180 24.22

          (การน านักเรียน/นักศึกษา ดูงานในแปลงเรียนรู้เร่ืองข้าว)

    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 18,385,000 4,584,000 24.93

3. กรมประมง

    3.1 พฒันาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ใน ศพก. ศูนย์ 882 882 100.00

    3.2 พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ศูนย์ 882 527 59.75

    3.3 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) คร้ัง 882 147 16.67

    3.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 200 ราย ต่อ ศพก. ราย 176,400 88,200 50.00

    3.5 พฒันาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายใหม่ ศูนย์ 882 882 100.00

          (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.)

    3.6 พฒันาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายเดิม ศูนย์ 2,646 2,018 76.27

          (3 เครือข่าย ต่อ ศพก.)
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    3.7 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ัง 882 355 40.25

    3.8 บริหารจัดการและขับเคล่ือนเครือข่ายด้านประมง ศูนย์ 882 195 22.11

           ใหเ้ปน็เครือข่าย ศพก .

    3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,772,300 10,668,169 60.03

4. กรมปศุสัตว์

    4.1 พฒันาความพร้อมของ ศพก. ศูนย์ 882 863 97.85

    4.2 ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก. ราย 882 863 97.85

    4.3 ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ราย 8,820 7,538 85.46

    4.4 สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว)์ ศูนย์ 882 1,124 127.44
    4.5 ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว)์ ศูนย์ 882 1,124 127.44
    4.6 สนับสนุนพนัธุ์สัตว์และปจัจัยการผลิตใหแ้ก่ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ 882 493 55.90
          ศพก. (ด้านปศุสัตว)์

    4.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,857,200 5,527,196 27.83
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 การจัดท าแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื ไร่ 1,093 533 48.76

    5.2 การอบรมใหค้วามรู้เกษตรกรเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตพชื ราย 12,605 9,346 74.15

    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 24,637,807 22,284,167 90.45

6. กรมหม่อนไหม

    6.1 ประชาพจิารณ์/ชี้แจงโครงการ/ประชุมกลุ่มเกษตรกร คร้ัง 1 1 100.00

    6.2 จัดท า/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม จุด 13 5 38.46
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    6.3 จัดท าจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการ จุด 6 6 100.00

           ด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปญัหา

           และรับเร่ืองร้องเรียน

    6.4 จัดท าจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการ จุด 110 60 54.55

           ด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปญัหา

           และรับเร่ืองร้องเรียน (จุดเรียนรู้รอง)

    6.5 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเล้ียงไหมเบือ้งต้น ราย 60 44 73.33

    6.6 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ราย 25 25 100.00

          หม่อนผลสด

    6.7 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ ราย 30 30 100.00

          (GAP) หม่อน

    6.8 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการทีดี่ ราย 20 20 100.00

          ในการผลิตอาหาร (GMP) ส าหรับการผลิตน้ ามัลเบอร์ร่ี

    6.9 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ราย 30 30 100.00

          ไหมอุตสาหกรรม

    6.10 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปอ้งกันก าจัดโรคไหม ราย 30 30 100.00

    6.11 ฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตร ราย 140 131 93.57

            ทฤษฎใีหม่

    6.12 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการท าชาใบหม่อน ราย 60 43 71.67

    6.13 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปน้ าผลหม่อน ราย 20 21 105.00

    6.14 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกและการดูแล ราย 20 23 115.00

            รักษาหม่อน 78
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แผนปฏบิตัิงาน

    6.15 จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านหม่อนไหม จุด 37 4 10.81

    6.16 ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและจัดงานถ่ายทอด คร้ัง 24 5 20.83

             องค์ความรู้ (Field Day)

    6.17 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,800,000 1,334,705 19.63

7. กรมชลประทาน

    7.1 ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ศูนย์ 882  -  -  - กรมชลประทานได้โอนจัดสรรงบประมาณ

          ในพืน้ที ่882 อ าเภอ 76 จังหวัด    ใหห้น่วยงานทีรั่บผิดชอบในไตรมาส 2  

    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,820,000 6,934,772 78.63    เปน็เงิน 1,113,572 บาท

8. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

    8.1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

           สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

            1) การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมเร่ืองการปฏบิติัการ แผ่น 88,200 88,200 100.00

                 ฝนหลวง

            2) การใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิติัการ ราย 500 311 62.20

                 ฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย)

    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 500,000 100.00

9. กรมพัฒนาทีด่ิน

    9.1 พฒันาฐานเรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นประจ าศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 643 72.90

          การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    9.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,613,800 4,716,932.93 49.06
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10. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

       10.1 ประสานงาน การสนับสนุน ส่งเสริม และพฒันา ศูนย์ 140 140 100.00

                ศักยภาพศูนย์/แปลง/ฐานเรียนรู้ - โอนเงินใหจ้ังหวัดแล้ว 3,500,000 บาท

       10.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,475,000 3,500,000 46.82   ในไตรมาส 1
11. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

      11.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ ศูนย์ 882 882 100.00  - เนือ่งจากประสบอุทกภยัในหลายพืน้ที่

      11.2 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห ์ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพือ่ใช้ ศูนย์ 882 877 99.43  - ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้

              เปน็แนวทางการจัดท าข้อมูลต้นทนุอาชีพประจ า    ขาดความคล่องตัว ส่งผลกระทบต่อผลการ

              ฐานเรียนรู้ (ต้นทนุองค์ความรู้ของศูนย)์    ปฏบิติังานซ่ึงไม่เปน็ไปตามแผนในภาพรวม

      11.3 พฒันาฐานเรียนรู้ด้านบญัชีประจ าศูนย์ ทีเ่หมาะสมกับ ศูนย์ 882 882 100.00  - หน่วยงานหลักระดับจังหวัดมีเปา้หมาย

               สภาพแวดล้อมของศูนย์    ศูนย์เรียนรู้ฯทีไ่ม่ชัดเจน เช่น มีการเปล่ียนแปลง

      11.4 อบรมครูบญัชีประจ าฐานเรียนรู้ ราย 882 882 100.00

      11.5 วางแผนก าหนดตารางการใหบ้ริการของศูนย์ และตาราง ศูนย์ 882 858 97.28  - ศูนย์เรียนรู้ฯ ทีใ่ช้ในการอบรม ก่อใหเ้กิดปญัหา

              การเข้าปฏบิติังานประจ าเดือนของครูบญัชี     ด้านการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร

      11.6 จัดใหม้ีครูบญัชีประจ าศูนย์เพือ่ใหบ้ริการความรู้ด้าน ศูนย์ 882 882 100.00     เกษตรด้านบญัชีประจ าศูนย์เรียนรู้ทีใ่หบ้ริการ

               การจัดท าบญัชีแก่เกษตรกร ตามตารางการให้     ความรู้ด้านการจัดท าบญัชีแก่เกษตรกร

               บริการของศูนย์

      11.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 31,000,000 15,051,409.29 48.55

12. กรมส่งเสริมสหกรณ์

      12.1 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองสหกรณ์ ศูนย์ 882 484 54.88

               การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์

      12.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร ศูนย์ 353 209 59.21 80
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      12.3 บริการข้อมูลข่าวสาร (ส่ือเรียนรู้ด้านการสหกรณ์) ศูนย์ 882 523 59.30

      12.4 พฒันาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ใหม้ีความพร้อม

               เปน็ศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ของ ศพก . 

               1) ประชุมเชิงปฏบิติัการ "การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ สหกรณ์ 288 288 100

                   การสหกรณ์ยุคดิจิทลั "

              2) ประชุมเชิงปฏบิติัการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ" คร้ัง 20 - - - ก าหนดการด าเนินงานช่วงไตรมาสที ่3 

                  ระหว่างสหกรณ์ และ ศพก . ในระดับจังหวัด     

              3) ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์ 288 - -

                   และ ศพก .

       12.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,267,100 2,479,907 26.76

13. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

       13.1 อบรม/สัมมนา เพือ่พฒันาศักยภาพ ศกอ. คร้ัง 40 43 107.50

       13.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,230,480 6,282,319 61.41
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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 ี2560 - 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 276,055,255  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร

      1.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 32 - -
      1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสมกับ ราย 8,000 2,183 27.29  - พบปญัหา เกษตรกรบางรายขอลาออกจาก

               ศักยภาพพืน้ที่    โครงการ

      1.3 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ราย 8,000 2,183 27.29
      1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,400,000 1,656,063 22.38
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ร้อยละ

                 4. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพภายใตก้ารจดัที่ดนิท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล                    

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561
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ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมประมง

    2.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 4 - -

    2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 3,000 1,941 64.70

    2.3 จัดต้ังจุดสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 15 11 73.33

    2.4 บริหารจัดการแหล่งน้ า แหง่ 15 22 146.67
    2.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,192,000 3,667,661 39.90
3. กรมปศุสัตว์

    3.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 10 - -

    3.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 6,000 1,436 23.93  - อยู่ในระหว่างการคัดกรองเกษตรกร

    3.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,037,420 4,015,735 49.96
4. กรมวิชาการเกษตร

    4.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 2 - -

    4.2 แปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชื ไร่ 13 10 76.92

    4.3 สนับสนุนพชืพนัธุ์ดี ต้น 1,300 - -  - ก าลังเตรียมพนัธุ์พชื

    4.4 อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 50 34 68.00
    4.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 249,000 81,800 32.85
5. กรมหม่อนไหม

    5.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 5 - -

    5.2 การอบรมเร่ืองหม่อนไหม ราย 445 138 31.01
    5.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,582,490 1,891,700 73.25
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เนือ่งจากพืน้ที ่คทช.กาญจนบรีุ มีการปรับ
แผนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการในพืน้ที ่ท าใหเ้กิดความล่าช้า



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
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เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

6. กรมชลประทาน

    6.1 พืน้ทีด่ าเนินการ

          1) ฝายบา้นพไุม้แดงพร้อมระบบส่งน้ า แหง่ /ร้อยละ 1/100 1/6 6.00  - ร้อยละของงานทีป่ฎบิติัได้ในแต่ละแหง่

          2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นควนสินชัย แหง่ /ร้อยละ 1/100 1/39 39.00  - ร้อยละของงานทีป่ฎบิติัได้ในแต่ละแหง่

          3) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า แหง่ /ร้อยละ 1/100  -  -  - อยู่ระหว่างส่ังผู้รับจ้างเข้าปฏบิติั

    6.2 งบประมาณเบกิจ่าย บาท 222,030,000 67,970,764 30.61
7. กรมพัฒนาทีด่ิน

    7.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 53 - -

    7.2 การพฒันาพืน้ทีดิ่น

          1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สด ตัน 118.24 89.74 75.90

          2) ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ 18,055 8,913 49.37

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

          4) ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด ไร่ 6,020 3,235 53.74

          5) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน 1,055 860 81.52

          6) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 45,400 40,480 89.16

          7) วิเคราะหดิ์นและแนะน า ราย 2,364 2,050 86.72

          8) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่น ราย 377 - -
    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 13,949,545 11,262,666 80.74
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

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 5 100.00
          2) กิจกรรมปผัูงแปลง แปลง 3 - -
    8.4 การพฒันาแหล่งน้ าและการพฒันาปจัจัยพืน้ฐาน 
          1) การก่อสร้างถนน แหง่ 10 4 40.00
          2) ระบบสาธารณูปโภค แหง่ 20 3 15.00
    8.5 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,300 - -
    8.6 การอบรมเกษตรกร ราย 1,300 - -
    8.7 การจัดหาแหล่งเงินทนุ แหง่ 3 - -
    8.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,925,600 2,358,970 21.59
9. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

    9.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 36 - -

    9.2 การอบรมการจัดท าบญัชี และติดตามผล ราย 3,161 1,835 58.05  - มีอุปสรรคด้านอายุ สุขภาพ  และการศึกษา

   ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการท าบญัชี
    9.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - -  - ใช้งบปกติประจ าปี
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

10. กรมส่งเสริมสหกรณ์

    10.1 พืน้ทีด่ าเนินการ แหง่ 19 - -

    10.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,710 1,141 66.73

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

    10.4 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรในพืน้ทีเ่ปา้หมายใหม่ ราย 1,710 900 52.63

    10.5 ขับเคล่ือนแผนปฎบิติังานส่งเสริมและพฒันาอาชีพ แหง่ 81 42 51.85

    10.6 ส่งเสริมใหม้ีการจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แหง่ 19 10 52.63

    10.7 ติดตามรายงานผลการด าเนินงานในพืน้ที่ แหง่ 81 19 23.46

    10.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,689,200 286,670 16.97
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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 ม.ีค. 61)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 24 43.64   - ปจัจุบนัมี 24 จังหวัดทีม่ีการส่งเสริม
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 25,000 6,845 27.38     การเล้ียงกระบอื เนือ่งจากเกษตรกร
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 500 164 32.80      ขอลาออกจากโครงการ

ราย 5,000 1,369 27.38  - เกษตรกรลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ
2. การสนับสนุนสินเชือ่ 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 500 164 32.80 2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท

บาท 1,500,000,000 377,792,098 25.19 3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 211,500,000  -  -     กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 141,000,000  -  -     เหล่านัน้
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 5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้

 1) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งกระบอื

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

3. ถ่ายทอดความรู้ 4. โครงการฯ เปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับอบรม กลุ่ม 500 164 32.80     ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

ราย 5,000 1,369 27.38 5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
4. การส่งเสริมการเลีย้งกระบอืแก่เกษตรกร     กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงิน 
    4.1 การจัดหากระบอืแม่พนัธุ์ ตัว 25,000 6,845 27.38     จาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงกระบอื ราย 5,000 1,369 27.38
    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 1,369 27.38

ไร่ 25,000 6,845 27.38
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 500 164 32.80
          คร้ัง 4 1 25.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,844,500,000 411,230,298 22.29
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงกระบอืใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตกระบอืทัง้ระบบ

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 ม.ีค. 61)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 37 67.27  - ปจัจุบนัมี 37 จังหวัดทีม่ีการส่งเสริมการเล้ียง
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 120,000 50,100 41.75     การเล้ียงโคเนือ้ (เกษตรกรลาออกจากโครงการ)
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 2,400 1,210 50.42  - เกษตรกรขอลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ

ราย 24,000 10,020 41.75
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 5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้
 2) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งโคเน้ือ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

2. การสนับสนุนสินเชือ่
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 2,400 1,210 50.42   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั 

บาท 9,000,000,000 2,396,954,775 26.63   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 1,269,000,000  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้

      กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท 846,000,000  -  -
3. ถ่ายทอดความรู้   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 2,400 1,210 50.42       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่

ราย 24,000 10,020 41.75   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
      กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 

4. การส่งเสริมการเลีย้งโคเน้ือแก่เกษตรกร       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 
    4.1 การจัดหาแม่พนัธุ์โคเนือ้ ตัว 120,000 51,090 42.58
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงโคเนือ้ ราย 24,000 10,218 42.58
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ) ตัว 120,000  -  -
    4.4 ผสมเทยีมโคเนือ้ ตัว 120,000  -  -
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 24,000 10,020 41.75
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 24,000 10,020 41.75

ไร่ 120,000 50,100 41.75
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 2,400 1,210 50.42
          คร้ัง 4 1 25.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,907,400,000 2,645,587,975 24.25
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงแพะใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตแพะทัง้ระบบ

แบบครบวงจร
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 ม.ีค. 61)

1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 8 14.55  - ปจัจุบนัมี 8 จังหวัด ทีม่ีการส่งเสริมการเล้ียงแพะ
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 665 26.60   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั 
     1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 50 16 32.00   2. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ 1,000 บาท

ราย 500 133 26.60   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
2. การสนับสนุนสินเชือ่       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ กลุ่ม 50 16 32.00   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกรทีจ่ะเลือก

บาท 116,000,000 26,444,000 22.80        ใช้สิทธิใดสิทธิหนึง่
    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 14,964,000  -  -   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 9,976,000  -  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 

      ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม 91
 5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้

  3) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไมเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งแพะ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม  -  -  -
     - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 50 16 32.00

ราย 500 133 26.60
4. การส่งเสริมการเลีย้งแพะแก่เกษตรกร
    4.1 การจัดหาแพะพอ่แม่พนัธุ์ ตัว 16,000 4,256 26.60
           1) แม่พนัธุ์ ตัว 15,000 3,990 26.60
           2) พอ่พนัธุ์ ตัว 1,000 266 26.60
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ราย 500 133 26.60
    4.3 การดูแลสุขภาพแพะ ราย 500  -  -
    4.4 ผสมเทยีมแพะ ตัว 3,000  -  -
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 169 33.80
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 500 169 33.80
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50 16 32.00
          คร้ัง 4 1 25.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 149,564,000 30,176,600 20.18
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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 ม.ีค. 61)
1. การปรับเปลีย่นพ้ืนทีก่ารผลิต  - เกษตรกรยกเลิกการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55  -  -    เนือ่งจาก การอนุมัติสินเชื่อล่าช้า ท าใหเ้กษตรกร
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500  -  -    ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการได้ตามระยะ
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กลุ่ม 50  -  -    เวลาทีก่ าหนด

ราย 500  -  -
2. การสนับสนุนสินเชือ่  -  -
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500  -  -

บาท 70,000,000  -  -
    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 4,830,000  -  -
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท 3,220,000  -  -
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 5. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งปศุสตัว์และท านาหญา้
 4) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการท านาหญา้

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -

31 ม.ีค. 61)

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน

3. ถ่ายทอดความรู้
    - เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม กลุ่ม 50  -  -

ราย 500  -  -
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  -  -

ไร่ 2,500  -  -
    4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 85,780,000  -  -
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หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์และเปา้หมายโครงการ ใช้เพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ าหน่ายยางออกสู่ตลาด และเปน็เงินทนุใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือ และรอจ 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 2563
งบประมาณโครงการป ี2561 ในป ี2560 - 2561 ช่วงทีข่ยายระยะเวลาใหใ้ช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ตัน 53,098  -  - หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือ
ตามค าส่ัง ดังนี ้ 
 - มติครม. วันที ่13 มิ.ย. 60 เหน็ชอบให้
   ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพฒันา
   ศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษา
   เสถียรภาพราคายาง เพือ่ กยท. สามารถ
   ระบายยางในสต็อกได้หมดและปดิบญัชี
   โครงการ รวมทัง้สามารถช าระจ่ายเงินให้

   ธ.ก.ส. ได้ครบตามจ านวน
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ปริมาณยางคงเหลือ ( ณวันที ่25 มีนาคม 2561) 
ทีต้่องระบายออกของโครงการ

6. นโยบายยางธรรมชาติ

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ร้อยละ

             1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง                   

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

 - ค าส่ัง กษ ที ่13/2561 ลงวันที่

   5 มกราคม 2561 เร่ือง แต่งต้ัง

   คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณ และ

   คุณภาพยางในโครงการพฒันาศักยภาพ

   สถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษาเสถียรภาพ

   ราคายาง และ โครงการมูลภณัฑ์กันชน

   รักษาเสถียรภาพราคายาง

 - คณะท างานฯ ได้ด าเนินการตรวจนับ

   จ านวน ปริมาณ และตรวจสอบ

   คุณภาพยาง เมือ่วันที ่23 - 23 ม.ค.61
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หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ ใช้เปน็เงินทนุหมุนเวียนใหก้ับสถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมรับซ้ือและจ าหน่ายยางพารา
เปา้หมายของโครงการ สนับสนุนสินเชื่อใหก้ับสหกรณ์ทกุประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทีม่ีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพือ่กู้เงินจากธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ไปใช้เปน็เงินทนุหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพาราจากเกษตกรกรชาวสวนยางในวงเงิน๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึง่หมืน่ล้านบาท)
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 ม.ีค. 61)

1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร/กลุม่วิสาหกิจชุมชน
   1.1 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 510 384 75.29 หมายเหตุ : กยท. ใช้ข้อมูลรายงานผลของ
         ทีข่อยื่นกู้ ล้านบาท 5,055.45 6,548.37 129.53 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   1.๒ จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหง่ 369  -  - มติ ครม. วันที ่13 มิ.ย. 60 เหน็ชอบให้
         ทีไ่ด้รับอนุมัติ ล้านบาท 8,117.96  - ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เกษตรกรที่
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท 10,000 8,117.96 81.18 เข้าร่วมโครงการฯ ทีไ่ด้รับผลกระทบในช่วง

ปทีีผ่่านมาจากราคายางลดต่ าลง และในบาง
พืน้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เร่ิม
ด าเนินการต้ังแต่ 1 เม.ย. 60 - 31 มี.ย. 63
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 6. นโยบายยางธรรมชาติ

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

                   2) โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเปน็เงินทุนหมุนเวียนสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา                   

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

 - กยท. อยู่ระหว่างการขออนุมัติ แผนการใช้เงิน
ของงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ประจ าปี
2561 เสนอ ส านักงบประมาณเพือ่อนุมัติ
แผนการใช้เงิน เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ
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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 ม.ีค. 61)

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  - โครงการสร้างความเข้มแข็งใหเ้กษตรกร

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

                  3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง                   
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561 



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 2563
งบประมาณโครงการป ี2561 ในป ี2560 - 2561 ช่วงทีข่ยายระยะเวลาใหใ้ช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ตัน 51,352.48  -  - หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือ
ตามค าส่ัง ดังนี ้
 - มติ ครม. วันที ่13 มิ.ย. 60 เหน็ชอบให้
  ขยายระยะเวลา ช าระคืนเงินกู้โครงการพฒันา
  ศักยภาพสถาบนัเกษตรกร เพือ่รักษา
  เสถียรภาพราคายาง เพือ่ กยท. สามารถ
  ระบายยางในสต็อกได้หมดและปดิบญัชี
  โครงการ รวมทัง้สามารถช าระจ่ายเงินให้
  ธ.ก.ส. ได้ครบตามจ านวน
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ร้อยละ

ปริมาณยางคงเหลือ (ณวันที ่25 มีนาคม 2561) ทีต้่องระบาย
ออกจากโครงการ

 6. นโยบายยางธรรมชาติ
                4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง                

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

 - ค าสัง กษ. ที ่13/2561 ลงวันที ่5 ม.ค. 61
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพยางในโครงการพฒันาศักยภาพ
สถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษาเสถียรภาพราคายาง
และโครงการมูลภณัฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง
 - คณะท างาน ฯ ได้ด าเนินการตรวจนับชนิด
จ านวน ปริมาณ และตรวจสอบคุณภาพยาง 
เมือ่วันที ่23-29 ม.ค. 61
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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 ม.ีค. 61)

    การผลิตไม้ผลคุณภาพดี 
ราย 12,000 10,240 85.33

ราย 12,000 10,545 87.88
แปลง 45 20 44.44 103

     1.3  จัดท าแปลงเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต  (กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต)
1. พฒันาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

    1.1 จัดเวทวีิเคราะหป์ระเด็นปญัหาผ่านกระบวนการเรียนรู้
           แบบมีส่วนร่วม

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

      7. ยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕62
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต               
       ไม้ผล



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

คน 120 120 100.00

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

ราย 80  -  -

จังหวัด 34  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
     1.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพฒันาคุณภาพ คร้ัง 1  -  -   

    1.9 การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เร่ือง 1 1 100.00       ประชุมและยกร่างมาตรฐานเสนอคณะกรรมการ
    1.10 การจัดสัมมนาเพือ่ระดมความเหน็ต่อร่าง  มาตรฐาน เร่ือง 1 1 100.00        วิชาการ 1 คร้ัง

2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
     2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลาดรองรับ แหง่ 92 28 30.43
           รวมทัง้การจัดระบบการผลิตแต่ละพืน้ที ่เพือ่ใหผ้ลผลิต

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

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด

  1. กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภณัฑ์แปรรูป
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            ผลไม้ทัง้ในและนอกฤดูกาล

            สินค้าเกษตรและอาหาร

     1.4  สัมมนาเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการบริหาร
            จัดการการผลิตไม้ผล
     1.5 จัดท าเอกสารวิชาการ

     1.6 สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
            องค์กร
     1.7 ส่งเสริมการใช้ปุย๋อินทรีย์

           ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ชนิด 5  -  -  - ด าเนินการในไตรมาส 2 (ผลไม้ 5 ชนิด)

   ขณะนีอ้ยู่ระหว่างประสานงานกับ SCG

   เพือ่จัดท าบรรจุภณัฑ์ยืดอายุผลไม้สด
  2. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์

จุด 3 1 33.33  - ในไตรมาสที ่2 จ านวน 2 จุด 
   และไตรมาสที ่3 จ านวน 1 จุด

คร้ัง 5 2 40.00  - 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 2 50.00  - ประเทศเยอรมัน  และสหรัฐอเมริกา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)

แหง่ 92 28 30.43

2. จัดท าฐานข้อมูลการใช้ทีดิ่นส าหรับการปลูกไม้ผล โครงการ 1 1 100.00
    (ทเุรียน เงาะ มังคุด)
3. จัดท าเขตความเหมาะสมของทีดิ่น ส าหรับการปลูกไม้ผล ชุดข้อมูล 1 1 100.00
    (ทเุรียน เงาะ มังคุด)

จังหวัด 9  -  -  - ด าเนินการในไตรมาส 2 (จังหวัดพะเยา)

   ไตรมาส 3 (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู
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       - การพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลไม้สดและแปรรูป

    ของสหกรณ์

          

      2.1 รณรงค์และส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
             ผลไม้ด้อยคุณภาพ
      2.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภณัฑ์ทัง้

    รายวันจัดท าฐานข้อมูลแหล่งผลิต และการตลาดผลไม้ไทย

             ในประเทศและต่างประเทศ

1. ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานสมาชิก ด้านการตลาดและการผลิต

2. พฒันาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา  และปริมาณการรับซ้ือ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

   ระยอง และจันทบรีุ) ไตรมาส 4 (จังหวัด
   ศรีสะเกษ  นครราชสีมา และนราธิวาส)

เร่ือง/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการเจิญเติบโตมังคุดเสียบยอด
   และต้นมังคุดแม่

เร่ือง/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการเจริญเติบโตของผลผลิต
   การจัดการทรงพุม่

   1.3 ประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดทีผ่่านการคัดเลือก พนัธุ์/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
   ผลผลิตและศัตรูพชื

เร่ือง/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ความเข้มแสง และผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ 100 45 45.00  - บนัทกึการออกดอก การติดผล ปริมาณและ

         เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต               คุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ 100 45 45.00  - บนัทกึการใช้น้ า ค่าศักย์ของน้ าในใบและ

    ในดิน การออกดอก การติดผล และผลผลิต
๒. วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ทเุรียน
    2.1 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาจ าแนกพนัธุ์ทเุรียนทีม่ีลักษณะ เร่ือง/ร้อยละ 100 50 50.00 - บนัทกึข้อมูลลักษณะประจ าพนัธุ์ของทเุรียน

  ตามระบบของ   IPGRI
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         ในภาคใต้ (พนัธุ์ดี 1 พนัธุ์)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต)
๑. วิจัยและพฒันาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ

   1.6 การชักน าใหม้ังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดน้ า

          ดีเด่น (ศูนย์วิจัยพชืสวนจันทบรีุ ศูนย์วิจัยพชืสวนชุมพร

       
   1.2 การจัดการทรงพุม่มังคุดต้นใหญ่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

         และสารควบคุมการเจริญเติบโต

         และลดต้นทนุการผลิต (อายุมากกว่า 50 ป)ี

   1.4 การควบคุมทรงพุม่เพือ่เพิม่ผลผลิตและคุณภาพมังคุด
   1.5 การชักน าใหม้ังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการ

   และการกระจายการผลิต
   ๑.1 ศึกษาระยะปลูกทีเ่หมาะสมของมังคุดเสียบยอดจากกิ่งข้าง       

          ยอดจากกิ่งข้าง

          ศูนย์วิจัยพชืสวนตรัง)



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

    2.2 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาจ าแนกพนัธุ์ทเุรียนทีม่ี

    2.3  คัดเลือกทเุรียนลูกผสมชั่วที ่๑ ชุดที ่๑ - 4 สายพนัธุ์/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพการ

    2.4  คัดเลือกทเุรียนลูกผสมชั่วที ่๒    ออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพการผลิต

           ในแหล่งผลิตทเุรียนทีส่ าคัญภาคตะวันออก  

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00  - บนัทกึลักษณะคุณภาพภายนอกและภายใน
   ของผลทเุรียน คุณค่าทางโภชนาการ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00 - บนัทกึการเจริญเติบโต ความเข้มแสงปริมาณ
  คุณภาพผลผลิต และต้นทนุ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00  - ใหปุ้ย๋ในระบบน้ าสัปดาหล์ะ 1 คร้ัง
   บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ
   ผลผลิต
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    ระยะที ่2

          ลักษณะดีเด่น

           ตรัง ชุมพร ยะลา

๓. วิจัยและพฒันาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตทเุรียนคุณภาพ 
          ทเุรียนพนัธุ์ แนะน าจันทบรีุ ๑  ๒ และ 3 ทีอุ่ณหภมูิ 15

    2.5  เปรียบเทยีบทเุรียนลูกผสมพนัธุ์ใหม่ในจังหวัดจันทบรีุ

    2.6 ศึกษาและทดสอบทเุรียนลูกผสมพนัธุ์ไหม่เชิงพาณิชย์

           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

    3.1. การจัดทรงต้นทเุรียนรูปแบบต่าง ๆ แนวต้ังในระยะปลูกชิด  

    2.7 การเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพและเคมีของทเุรียนพนัธุ์
แนะน าจันทบรีุ ๑  ๒ และ ๓ ทีอุ่ณหภมูิ ๑๕ องศาเซลเซียส

          ของผลผลิตทเุรียนระยะปลูกชิด
 

    3.3 การจัดปุย๋และน้ าเพือ่เสริมประสิทธิภาพการผลิตทเุรียน

    3.2 อิทธิพลของวัสดุหอ่ผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ

          คุณภาพ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00  - บนัทกึปริมาณของเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า
    ความรุนแรงของโรค

๔. วิจัยและพฒันาพนัธุ์เงาะ ระยะที ่๒
แปลง/ร้อยละ 100 50 50.00  - เสียบยอด/ติดตามเงาะลูกผสม กับต้นเงาะ

    พนัธุ์สีชมพทูีใ่หผ้ลผลิตแล้ว

๕. วิจัยและปรับปรุงพนัธุ์มะม่วง ระยะที ่๒  
พนัธุ์/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการเจริญเติบโตของมะม่วง ปริมาณ

   และคุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00  - สร้างลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงพนัธุ์ไทย

   และพนัธุ์ต่างประเทศ
    5.3 รวบรวม คัดเลือก และจ าแนกพนัธุ์มะม่วงอกร่อง (3 พนัธุ์) พนัธุ์/ร้อยละ 100 50 50.00  - สร้างลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงอกร่องทอง

แปลง/เร่ือง/ 100 50 50.00  - บนัทกึลักษณะประจ าพนัธุ์ การเจริญเติบโต
ร้อยละ    ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

7. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีการผลิตล้ินจี่ในภาคเหนือตอนบน
พนัธุ์/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการเจริญเติบโต ปริมาณ และ

   คุณภาพผลผลิต
เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00  - บนัทกึการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

            ออกดอกเพือ่ชักน าใหล้ิ้นจี่ออกดอก
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    3.๔ การกระตุ้นใหท้เุรียนสร้างภมูิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจาก
เชื้อรา Phytophthora  palmivora (Butler) Butler           ทีเ่กิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora

    7.๒ ทดสอบควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืล้ินจี่

    - รวบรวม จ าแนก ประเมินคุณค่าและพฒันาพนัธุ์ล้ินจี่

     - คัดเลือกเงาะลูกผสมชั่วที ่๑ (F๑) ผสมกลับ (BC๑)

    7.3. ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่การติดผล

6. วิจัยพฒันาพนัธุ์ล้ินจี่ ระยะที ่2

     7.๑ ศึกษาความเปน็ไปได้ในการปลูกล้ินจี่ในแหล่งผลิตใหม่

        และลูกผสมสามทาง ป ี2556-57 ทีส่ามารถเก็บเกี่ยว
        ผลผลิตได้ก่อนฤดู

      (แปลงรวบรวมพนัธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)

            (1 พนัธุ์)

           ของล้ินจี่

           (Butler) Butler 

    5.๑ ทดสอบ/คัดเลือกพนัธุ์มะม่วงลูกผสมสายพนัธุ์ใหม่
           เพือ่ส่งออก (4 พนัธุ์)
    5.2 ฐานข้อมูลลายพมิพดี์เอ็นเอของมะม่วงพนัธุ์ไทยพนัธุ์
ต่างประเทศและพนัธุ์ลูกผสม          ต่างประเทศและพนัธุ์ลูกผสม



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

เร่ือง/ร้อยละ 100 50 50.00  - บนัทกึการออกดอก การติตผล และปริมาณผลผลิต

แปลง/เร่ือง/ 100 50 50.00  - บนัทกึลักษณะประจ าพนัธุ์ การเจริญเติบโต

ร้อยละ    ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
๙. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีการผลิตล าไยในภาคเหนือตอนบน
     9.1 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่การผลิตผล

เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00
เร่ือง/ร้อยละ ๑๐๐ 50 50.00

เร่ือง/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00 - อยู่ระหว่างการทดลอง

เร่ือง/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00

เร่ือง/ร้อยละ 100 ๒๕ 25.00
               ทดแทนการไทเทรต
      10.4  ทดสอบการส่งออกล าไยทีใ่ช้วิธีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายทัง้หมด บาท 25,173,138 4,496,814 17.86
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      10.3 การวิเคราะหส์ารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว

     - รวบรวม จ าแนก ประเมินคุณค่าและพฒันาพนัธุ์ล าไย

      (แปลงรวบรวมพนัธุ์ 2 แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม 1 แปลง)

            ของล าไย

๑๐. วิจัยพฒันาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์

      10.1 ทดสอบความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีเ่หมาะสม
               ในการรมล าไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียม
               เมตาไบซัลไฟต์
      10.2 การหาวิธีการทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์

๘. วิจัยพฒันาพนัธุ์ล าไย ระยะที ่๒

      9.2 ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพชืเพือ่เพิม่ขนาดผลล าไย

       ในล าไยส่งออก

    7.4 ทดสอบการควบคุมการเจริญเติบโตเพือ่เพิม่ขนาดผลล้ินจี่



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 1. เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ และลดต้นทนุการผลิต
2. เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรักษาความเปน็ผู้น าการส่งออกผลิตภณัฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก
3. รักษาเสถียรภาพราคา และคุณภาพมาตรฐานสินค้าสับปะรด
4. สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปสับปะรด

เปา้หมายของยุทธศาสตร์ 1. ในป ี2560 - 2564 ผลิตสับปะรดคุณภาพโรงงาน จ านวน 2.20 ล้านตัน เพือ่ใหส้อดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด  
2. ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภณัฑ์ในประเทศ
3. มูลค่าการส่งออกและผลิตภณัฑ์เพิม่ขึ้น
4. ผลผลิตต่อไร่เพิม่ขึ้น ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรด

ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ป ี 2560 - 2564
งบประมาณป ี2561 จ านวน  320,695,125  บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แนวทางที ่1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงานและสับปะรด   พด./สศก.
บริโภคสดในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารเชิงรุก
1. ก าหนดเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามแผนทีเ่กษตร เพือ่ จังหวัด 13 1 7.69  - กาญจนบรีุ ส่วนจังหวัดทีเ่หลือมีแผน
    การบริหารเชิงรุก (Agri - Map) ไร่ 806 - -     ด าเนินการในช่วงไตรมาส 2
2. จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิตสับปะรด จังหวัด 13 - -

ไร่ 3 - -
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ร้อยละ

 8. ยทุธศาสตร์สบัปะรด  ระยะที่ 1 ป ี2560 - 2569 (ดา้นการผลติ)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

3. แนวทางส่งเสริมการปลูกสับปะรดโรงงาน (S1,S2,S3) เร่ือง - -
      ในรัศมีรอบโรงงาน 100 กิโลเมตร (ระดับต าบล) ร้อยละ 100 - -
4. แนวทางจัดการพืน้ทีอ่ื่น ทีอ่ยู่นอกเขตส่งเสริมการปลูก เร่ือง - -
      สับปะรด ร้อยละ 100 - -

แนวทางที ่2 ส่งเสริมใหม้ีการผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดี   พด./กสก.
ทีเ่หมาะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทัง้การเขตกรรมใหแ้ก่เกษตรกร
เพือ่ลดต้นทนุการผลิตและเพิม่คุณภาพผลผลิต ใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
    1.1 ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน จังหวัด

ไร่ 3,475 2,640 75.97
    1.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพนัธุ์พชืปุย๋สด จังหวัด

ตัน 28 26 92.86
    1.3 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ จังหวัด

ลิตร 16,220 10,940 67.45
2. การจัดการผลผลิต
    2.1 อบรมเจ้าหน้าที ่เพือ่เปน็วิทยากรในการผลิตสับปะรด ราย 100 - -
    2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด ราย 2,300 1,840 80.00  - ต้องเล่ือนก าหนดการอบรมเนือ่งจาก
          GAP และศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด    เจ้าหน้าทีติ่ดภาระกิจด้านอื่น
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

    2.3 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP ไร่ 15 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการของแต่ละจังหวัด
    2.4 จัดท าแปลงทดสอบการปลูกสับปะรดผลสดพนัธุ์ MD2 ไร่ 4 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการของแต่ละจังหวัด
    2.5 จัดท าโปสเตอร์รณรงค์ปอ้งกันสารไนเตรทตกค้างและ แผ่น 8,500 - -  - อยู่ระหว่างการจัดจ้างพมิพ์
           โรคเหีย่ว  - อยู่ระหว่างการจัดท าต้นฉบบั
    2.6 จัดท าชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เร่ืองสับปะรด ชุด 10 - -
    2.7 ประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด คร้ัง 5 1 20.00

แนวทางที ่3 จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิต ชป.
สับปะรดคุณภาพ สามารถกระจายผลผลิตใหอ้อกสู่ตลาดในปริมาณ
และช่วงเวลาทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด
1. จัดหาและพฒันาแหล่งน้ าในไร่นาเพือ่การผลิตสับปะรด จังหวัด - - -  - อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
    - ระบบกระจายน้ า แหง่ - - -
    - ฝาย แหง่ - - -
    - สถานีสูบน้ า แหง่ - - -
2. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดหาและพฒันาแหล่งน้ า
    - พืน้ทีช่ลประทาน ไร่ - - -
   - พืน้ทีไ่ด้รับประโยชน์ ไร่ - - -
3. ความเหมาะสมของพืน้ที่
    - เหมาะสมสูง ไร่ 2,456 - -
    - เหมาะสมปานกลาง ไร่ 52,805 - -
    - เหมาะสมต่ า ไร่ 6,797 - -
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

แนวทางที ่7 สร้างความเข้มแข็งใหก้ับองค์กรเกษตรทีป่ลูก    กสส.
สับปะรดโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูก 
สับปะรดและส่งเสริมใหก้ลุ่มน าเงินทนุหมุนเวียนไปด าเนินการที่
เกี่ยวกับสับปะรด
 -  การส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์/ แหง่ 20 10 50.00
    กลุ่มเกษตรกรทีเ่กี่ยวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรด จังหวัด 5 6 120.00

แนวทางที ่8 วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพฒันาพนัธุ์สับปะรด   กวก.
ทีท่นทานต่อโรคแมลง และใหผ้ลผลิตทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและตลาดบริโภคสด
1. โครงการวิจัยการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุ
    การผลิตสับปะรด
    1.1 เทคนิคการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อสับปะรดพนัธุ์ใหม่ จ านวนพนัธุ์ 10 3 30.00  - อยู่ระหว่างการทดลอง
          ไม่น้อยกว่า 10 สายต้น 

    1.2 องค์ความรู้การเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อสับปะรดในเชิงการค้า เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่างการทดลอง
          ส่งต่อเอกชน หน่วยงานราชการไปปรับใช้ต่อ ร้อยละ 100 - -
    1.3 ข้อมูลอัตราการใช้น้ าทีเ่หมาะสมในการพน่สารปอ้งกัน เร่ือง 1 1 100.00  - การทดลองส้ินสุด ธ.ค. 2560
          ก าจัดเพล้ียแปง้ในสับปะรด รวมทัง้การปรับใช้กับศัตรู ร้อยละ 100 - -
          สับปะรดชนิดอื่นและน าเผยแพร่ต่อไป
    1.4 ข้อมูลการจัดการปุย๋ทีเ่หมาะสมกับสับปะรดโรงงาน เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่างการทดลอง

ร้อยละ 100 - -
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2. โครงการวิจัยและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ
    คุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดผลสดเพือ่การส่งออก
     - เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพนัธุ์ MD2 จากการเพาะเล้ียง เร่ือง 1 - -  - ได้ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และท า
       เนือ้เยื่อเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตส่งออก ร้อยละ 100 - -    การดูแลต้นสับปะรดใหพ้ร้อมทีจ่ะท า

   การบงัคับดอกในไตรมาส 2
3. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด
    พนัธุ์ MD2 เพือ่ขยายผลสู่เกษตรกร
     3.1 เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพนัธุ์ MD2 และน าไป เร่ือง 1 - -  - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล
           เผยแพร่สู่เกษตรกร ร้อยละ 100 - -

ศูนย์ 5 4 80.00
     3.2 การผลิตต้นแม่พนัธุ์สับปะรดปลอดโรค ต้น 50,000 - -  - การด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดเนือ่งจาก

   ตรวจสอบต้นพนัธุ์ปลอดโรคเหีย่ว
แนวทางที ่11 ส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐาน   มกอช.
เปน็วัตถุดิบปอ้นโรงงานแปรรูปอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่งเสริม
การปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในการขยายตลาดส่งออก
    - การพฒันาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้และเชื่อมโยงการผลิต  - โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้
      การตลาดสินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน    เพิม่ประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 
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31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
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เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

        1. ประชุมการวางแผนด าเนินการ คร้ัง 1 1 100.00   ด าเนินการก่อสร้างสถานทีเ่สร็จเมือ่เดือน ธ.ค.
        2. วิเคราะหแ์ละประเมินศักยภาพกลุ่ม กลุ่ม 1 1 100.00
        3. อบรมใหค้วามรู้เจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานในสถานทีผ่ลิต ราย 30 - -
        4. ตรวจติดตามผลการด าเนินงานและใหค้ าปรึกษา คร้ัง 3 - -
        5. ประสานและสนับสนุนใหข้อการรับรองมาตรฐาน หน่วย 3 - -
          จากหน่วยรับรอง
รวมงบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 320,695,125 1,643,197 0.51
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 3. เพือ่พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
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 านวน 129,023,476 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. จัดระบบการผลิตทีเ่หมาะสม
    ๑.๑ จัดระบบชลประทานสนับสนุนพืน้ทีป่ลูกถั่วเหลือง จังหวัด 3 3 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่งตลอดทัง้ปงีบประมาณ
          1) ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายน้ างาว (ระยะที ่2) จังหวัดล าปาง ไร่ 6,920 2,422 35.00  - อนุมัติรับราคาเมือ่วันที ่22 ธันวาคม 2560

ครัวเรือน 750
          2) ระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าหว้ยเด่นยาว จังหวัดล าปาง ไร่ 500 200 40.00

ครัวเรือน 90
          3) ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ าแม่กึ๊ดระยะ 2 จังหวัดล าปาง ไร่ 500 400 80.00

ครัวเรือน 100
ไร่ 1,090 174 16.00

              จังหวัดหนองคาย ครัวเรือน 400
          5) ซ่อมแซมทางระบายน้ าลาดสวาย จังหวัดนนทบรีุ ไร่ 330 224 68.00

ครัวเรือน 90 - -
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ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

          4) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นหนองหมืน่

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

1. สร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพือ่ความปลอดภยัและความมัน่คงทางด้านอาหารในประเทศอย่างยั่งยืน 2. เพือ่พฒันาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลือง

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

เร่ือง 4 4 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 - 2564
           1) รวบรวมและศึกษาเชื้อพนัธุกรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลือง ร้อยละ 100 50 50.00  - รวบรวมและศึกษาเชื้อพนัธุกรรมถั่วเหลือง
              ฝักสด    และถั่วเหลืองฝักสด
           2) ผสมพนัธุ์ คัดเลือกพนัธุ์ ผลผลิตสูงและต้านทานโรค   - ผสมพนัธุ์ คัดเลือกพนัธุ์ผลผลิตสูงและต้าน
              น าเข้าเปรียบเทยีบพนัธุ์    ทานโรค น าเข้าเปรียบเทยีบพนัธุ์

เร่ือง 9 9 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 -2563

ร้อยละ 100 50 50.00  - ศึกษาด้านเขตกรรม ได้แก่ ระยะปลูก 

            การจัดการธาตุอาหาร  การก าจัดวัชพชื การปอ้งกันก าจัด    ช่วงปลูก วิธีปลูก การจัดการธาตุอาหาร 

            แมลงศัตรูทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ผลผลิตและลดต้นทนุ    การก าจัดวัชพชื ปอ้งกันก าจัดแมลง

จังหวัด 4 4 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 -2563

 - ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิต

ไร่ 20 20 100.00    ถั่วเหลือง และถั่วเหลืองฝักสดด้านพนัธุ์ และ

   เขตกรรมทีเ่หมาะสมในพืน้ทีภ่าคตะวันออก

แปลง 10 10 100.00    เฉียงเหนือ ด าเนินการในจังหวัดเลย ขอนแก่น

   หนองบวัล าภ ูและอุดรธานี

ราย 10 10 100.00

ร้อยละ 100 50 50.00
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2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือลดต้นทนุและเพ่ิมศักยภาพการผลิต

          ถั่วเหลืองเฉพาะพืน้ที ่

          - การเพิม่ผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดด้านพนัธุ์

    2.1 วิจัยและพฒันาพนัธุ์ถั่วเหลือง

   2.2 วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง

          - ศึกษาด้านเขตกรรม ได้แก่ ระยะปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก

    2.3 ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

           และเขตกรรมทีเ่หมาะสมในพืน้ทีจ่ังหวัดเลย ขอนแก่น

           หนองบวัล าภ ูและอุดรธานี

 



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

จังหวัด 9 9 100.00  - เร่ิมด าเนินการป ี2559 - 2564

          แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

ไร่ 180 180 100.00

แปลง 90 90 100.00

ราย 90 90 100.00  - ป ี2563 ส้ินสุดการทดสอบและพฒันาใน

ร้อยละ 100 25 25.00    พืน้ทีจ่ังหวัดขอนแก่นและเลย พืน้ทีเ่ปา้หมาย

   20 แปลง จ านวน 40 ไร่

 - ป ี2564 ส้ินสุดการทดสอบและพฒันา

    3.1 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์คัด ตัน 9 2.2 24.44

ตัน 1,585.1 43.4 2.74  - กองทนุพฒันาการผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน

ไร่ 5,676 360 6.34    เปา้หมายของ วก. 85.1 ตัน 700 ไร่

ตัน 377 115.7 30.69     เปา้หมายของ กสก. 1,500 ตัน 5,676 ไร่

ไร่ 3,020 925 30.63  - กองทนุพฒันาการผลิตถั่วเหลือง 2.1 ตัน

ตัน 130 17.6 13.54  - งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉิน

ไร่ 1,400 88 6.29    หรือจ าเปน็ประจ าปงีบประมาณ 2560  

   ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 152 ตัน

   สร้างเครือข่ายต่อเนือ่งมาต้ังแต่ป ี2560
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3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเหลืองคุณภาพดีใหเ้พียงพอต่อความต้องการ

    3.3 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์ขยาย

    3.2 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์หลัก

    1.4 ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง

          - ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพนัธุ์ถั่วเหลืองของ

            กรมวิชาการเกษตรเปรียบเทยีบกับวิธีของเกษตรกร 

            พืน้ทีจ่ังหวัดละ 20 ไร่ 10 ราย ๆ ละ 2 ไร่

    3.4 ผลิตเมล็ดพนัธุ์ชั้นพนัธุ์จ าหน่าย



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

เครือข่าย 54 54 100

คร้ัง 2,500 1,734 69.36

4. การพัฒนาประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้การผลิต

    4.1 การพฒันาเจ้าหน้าที่

          1) จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ืองแนวทางการส่งเสริม คร้ัง 1 1 100

              การผลิตพชืตระกูลถั่วเพือ่ความมัน่คงทางอาหาร ราย 51 51 100

          2) จัดอบรมเจ้าหน้าที ่หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต คร้ัง 1 1 100

              เมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ราย  -  -  -

    4.2 การพฒันาเกษตรกร

          1) จัดเวทถี่ายทอดความรู้ ราย 4,260 4,260 100

ศูนย์ 95  -  -

          3) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ป ี2561 ศูนย์ 95  -  -

          4) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ศูนย์ 118  -  -

              ป ี2559 - 2560

    4.3 การประชาสัมพนัธ์

          - รณรงค์การใช้เมล็ดพนัธุ์ดี ศูนย์ 213  -  -

    4.4 ปริมาณเมล็ดพนัธุ์ดีทีผ่ลิตได้ ตัน 1,092  -  - - ผลผลิตออกในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61

5. งบประมาณเบกิจ่ายรวมทัง้หมด บาท 129,023,476 30,703,575 23.80
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          2) จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่ว ป ี2561

    3.5 สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง

    3.6 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพนัธุ์



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพือ่ผลิตมะพร้าวใหม้ีปริมาณผลผลิตใหเ้พยีงพอและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 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 237,174,403 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
    1.1 กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้้า
          ทีเ่หมาะสม
          1) การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ครัวเรือน 29,000 29,000 100.00
          2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
              2.1) ปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ตัน 80 80 100.00
              2.2) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ไร่ 160 160 100.00
              2.3) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน 16 16 100.00
              2.4) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร 5,720 5,720 100.00
    1.2 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้การผลิต

          - ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ไร่ 330 260 78.79
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แผนปฏบิตัิงาน

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

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบนัเกษตรกรใหเ้ข้มแข็ง 
          และเปน็ Smart farmer 
          -  จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าว กลุ่ม 20 20 100.00
    1.4 กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว
          ๑) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิต/คุณภาพและ
               ลดต้นทนุการผลิต
               ๑ .๑) วิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวทีดี่และเหมาะสม
                      (1) เทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าว เร่ือง 3 3 100.00
                           เพือ่อุตสาหกรรมกะทิ ร้อยละ 100 50 50.00
                      (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
                      สู่มาตรฐานอินทรีย์ ร้อยละ 100 50 50.00
          ๒) วิจัยและพฒันาพนัธุ์มะพร้าวทีเ่หมาะสม
               ๒ .๑) วิจัยปรับปรุงพนัธุ์และขยายพนัธุ์มะพร้าว กิจกรรม 1 1 100.00

ร้อยละ 100 50 50.00
               ๒ .๒) การขยายพนัธุ์มะพร้าวแบบรวดเร็ว เร่ือง 2 2 100.00
                      (Tissue Culture) ร้อยละ 100 50 50.00
          ๓) สร้างแปลงผลิตพนัธุ์มะพร้าวเพือ่การพฒันาพนัธุ์
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

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

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

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

ต้น 2,200 - -
              ๓ .๒) สร้างแปลงพอ่-แม่พนัธุ์มะพร้าวพนัธุ์ลูกผสมและ ไร่ 100 - -
                     มะพร้าวพนัธุ์ดี
2. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการปอ้งกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการ
          ศัตรูมะพร้าว
          (1) เพิม่ศักยภาพด้านเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ การขยายศัตรู หน่วยงาน 5 5 100.00
                ธรรมชาติ
          (๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การปอ้งกันก าจัดโรคและศัตรู คร้ัง 5 11 220.00
               มะพร้าว ราย 7,700 12,000 155.84
          (๓) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะพร้าว เร่ือง 3 3 100.00
    2.2 กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภยั
          การระบาดของศัตรูมะพร้าว
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

           - พฒันารูปแบบการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล แปลง 400 200 50.00
             สถานการณ์ 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 1 100.00
             วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์มะพร้าว เพือ่ใหไ้ด้ผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 100 45 45.00
             เคร่ืองส าอางค์ออวอวว
4. ด้านพัฒนาการตลาด
    4.1 กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภณัฑ์
          (1) รณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง คร้ัง 2 - -
               ทัง้ในและต่างประเทศ
          (2) จัดงานเชื่อมโยงตลาดและผลิตภณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ คร้ัง 1 - -
    4.2 กลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ของอุตสาหกรรมมะพร้าว
           - การแลกเปล่ียนความร่วมมือตลอด Supply Chain คร้ัง 1 - -
             กับต่างประเทศ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 237,174,403 267,160 0.11 123



หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร  
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วิสัยทศัน์ของยุทธศาสตร์ พฒันาปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพือ่การแข่งขันในการด าเนินธุรกิจในอาเซียน
เปา้หมายของยุทธศาสตร์ด้าน 1. เพิม่เปอร์เซ็นน้ ามันปาล์ม 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. เพิม่รายได้ใหแ้ก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมปลูก/เล้ียงสัตว์ แซม ร่วมในสวนปาล์ม
ระยะเวลาของยุทธศาตร์ ต้ังแต่ป ี2560 - 2579
งบประมาณยุทธศาสตร์ ป ี2561 จ านวน  378,774,426 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. กิจกรรมการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้้ามัน
เครือข่าย

           ผู้ตัดปาล์ม/ลานเท กับโรงงานสกัดปาล์มน้ ามัน ทีจ่ะร่วมกัน  ราย 600 600 100.00

           พฒันาเปอร์เซ็นต์น้ ามัน โดยประชุม/อบรม ส่งเสริม และ

           ใหค้วามรู้เร่ืองการตัดปาล์มคุณภาพทีถู่กต้อง ผ่านการสร้าง

           เครือข่าย ขยายผลการพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน

           ทัง้ระบบ สู่จังหวัดกระบี ่ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช 

     1.2 เปา้หมายเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม ป ี2560 - 2569 เปอร์เซ็นต์ 22 18 -  - ค่าเฉล่ีย เดือนกุมภาพนัธ์ 2561
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     1.1 สร้างเครือข่ายของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน

                  11. ยทุธศาสตร์การปฏิรูปปาลม์น้้ามันและน้้ามันปาลม์ทั้งระบบ ป ี2560 - 2579  (ดา้นการผลติ)              

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

2. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันต่อไร่ และลดต้นทนุการผลิต

           1) ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันด้วยปาล์มพนัธุ์ดี 

                ในพืน้ทีเ่หมาะสม (S1, S2) รายละไม่เกิน 10 ไร่

จังหวัด 8 8 100.00

                 1.2) การเพาะเล้ียงต้นกล้าปาล์มน้ ามันพนัธุ์ดี ราย

                        เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรปลูกทดแทน ไร่

ต้น 50,000 50,000 100.00

                 1.3) ค่าปจัจัยการผลิตเพือ่ส่งเสริมการปลูกพชืแซม ไร่ 600 - -

                         เหมาะสม ในพืน้ทีร่ะหว่างรอปาล์มใหผ้ล บาท - - -

                  1.4) อบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน ราย 200 200 100.00

           2) กิจกรรมพฒันาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตร แปลง 145 112 77.24  - พืน้ทีด่ าเนินการ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
                แบบแปลงใหญ่ สินค้าปาล์มน้ ามัน    กระบี ่ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  

                 2.1) ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด (โดโลไมท์) ราย 6,424 5,908 91.97    ปตัตานี พงังา พทัลุง ยะลา  ระนอง สงขลา

ไร่ 89,031 88,261 99.14    สตูล และ สุราษฎร์ธานี

ตัน 1,775 1,545 87.04

                  2.2) ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ราย 5,887 5,998 101.89

ตัน 308 327 106.17

                  2.3) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ราย 14,283 13,856 97.01

ลิตร 105,300 96,702 91.83
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    2.1 วางแผนการผลิตในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่พฒันาประสิทธิภาพ

           การผลิตปาล์มน้ ามันตามหลักการแผนที่

                 1.1) ชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

           3) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิต

               ปาล์มน้ ามันผ่านศูนย์เรียนรู้ ทัง้พืน้ทีเ่หมาะสมและ

                ไม่เหมาะสมโดยการพฒันาเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

                การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการอบรม

                เกษตรกรเร่ืองการจัดการดิน

                3.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน ราย 2,400 2,400 100.00

                        ผ่านศูนย์เรียนรู้ 

แปลง 4 - -  - อยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการ
                       ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืน้ทีด่ าเนินการ

                       จังหวัดกระบี ่ชุมพร และตรัง

          4) ผลักดันการวิจัยและการพฒันาด้านการผลิต

               4.1) พนัธุ์ปาล์มน้ ามันทีดี่

                      (1) โครงการวิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน พนัธุ์ 1 1 100.00  - ด าเนินการต่อเนือ่งต้ังแต่ป ี2560 - 2565

                            เพือ่เพิม่ผลผลิตน้ ามัน ร้อยละ 100 50 50.00

                       กิจกรรมที ่1 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 50 50.00

                                        เพิม่ผลผลิตน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่2 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 50 50.00

                                        ทีไ่ด้จากการผสมข้ามระหว่าง 

                                        E. guineensis x E. oleifera 

                                        เพือ่พนัธุ์สูงช้า
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                3.2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

                      กิจกรรมที ่3 วิจัยปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามันทีม่ี ร้อยละ 100 50 50.00

                                       ศักยภาพเพือ่ปลูกในพืน้ทีเ่หมาะสม

                                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                       กิจกรรมที ่4  การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่การ ร้อยละ 100 50 50.00

                                         ปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่5 การทดสอบและประเมินศักยภาพ ร้อยละ 100 50 50.00  - ด าเนินการใน 5 ภาค รวม 10 จังหวัด

                                       พนัธุ์ปาล์มน้ ามันในพืน้ทีต่่าง ๆ

              4. 2) เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มทีเ่หมาะสม

                      กับพืน้ที่

                       (1) วิจัยและผลิตพนัธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามัน

                            สนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ ามันเพือ่

                            ทดแทนพลังงาน

                             (1.1) เมล็ดงอก เมล็ด 1,750,000 870,000 49.71

                             (1.2) ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 3 - 5 เดือน ต้น 210,000 105,000 50.00

                             (1.3) ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 8 - 12 เดือน ต้น 250,000 122,000 48.80

                       (2) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเพิม่ประสิทธิภาพ

                             การผลิตปาล์มน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่1 การจัดการธาตุอาหารและน้ า ร้อยละ 100 50 49.60

                                         ในสวนปาล์มน้ ามัน

                       กิจกรรมที ่2 การวิจัยด้านสรีระวิทยาทีม่ีผลต่อ ร้อยละ 100 50 49.60

                                        ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

                      กิจกรรมที ่3 วิทยาการการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 50 49.60

                      (3) วิจัยการปอ้งกันก าจัดโรคและแมลง ร้อยละ 100 50 50.00

                            ในปาล์มน้ ามัน

                     (4) วิจัยการทดสอบพนัธุ์และเทคโนโลยีการปลูก ร้อยละ 100 50 50.00

                           ปาล์มน้ ามันในพืน้ทีเ่กษตรกรในเขตภาคเหนือ 

                           ตอนล่าง (ระยะที ่2)

                     (5) วิจัยการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน

                           ด้วยการจัดการทีเ่หมาะสมระดับชุมชนใน ร้อยละ 100 50 50.00

                           พืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                     (6) วิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์ม ร้อยละ 100 50 50.00

                           น้ ามันพืน้ทีป่ลูกใหม่ระยะที ่ 2 ภาคตะวันออก

                           เฉียงเหนือตอนล่าง

                     (7) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 50 50.00

                     (8) วิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ ร้อยละ 100 50 50.00

                           ประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ ามัน
                    (9) วิจัยติดตามการระบาดแมลงศัตรูมะพร้าวและ ร้อยละ 100 50 50.00
                          ปาล์มน้ ามันภายใต้การเปล่ียนแปลง
                           สภาพภมูิอากาศ และพฒันาระบบเตือนภยั
                    (10) วิจัยความผันแปรของสภาพภมูิอากาศต่อ ร้อยละ 100 50 50.00
                            การใหผ้ลผลิตปาล์มน้ ามัน
                    (11) วิจัยและพฒันาการผลิตปาล์มน้ ามันพืน้ที่ ร้อยละ 100 50 50.00
                            ภาคใต้ตอนบน
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

                    (12) ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพชื ร้อยละ 100 50 50.00
                            เศรษฐกิจหลักทีเ่หมาะสมกับภมูินิเวศใน
                            ภาคใต้ตอนล่าง

                    (13) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 100 50 50.00

                            ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง

                    (14) วิจัยและพฒันาวอเตอร์ฟตุพร้ินของการผลิต ร้อยละ 100 50 50.00

                            พชืเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ ามัน)
                    (15) ผลิตพนัธุ์ปาล์มน้ ามันคุณภาพดี ร้อยละ 100 50 50.00

                             - เมล็ดงอก เมล็ด 1,000,000 500,000 50.00  - อยู่ระหว่างการผลิต 

                             - ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 3 - 5 เดือน ต้น 10,000 5,000 50.00  - อยู่ระหว่างการผลิต 

                             - ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 8 - 12 เดือน ต้น 150,000 75,000 50.00  - อยู่ระหว่างการผลิต 

              5) การบริหารจัดการ

                   - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัด 5 8 160.00  - ใช้งบด าเนินงานปกติในการ ส่งเสริม

                     โดยแนะน า ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีสหกรณ์ แปลง 15 23 153.33   กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการใน จังหวัด กระบี่

                     เพือ่สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มแบบ   ชุมพร นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เชียงราย

                     แปลงใหญ่   พงังา ยะลา และอ านาจเจริญ
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

             6) การบริหารจัดการน้ า
แหง่ 10 10 100.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

                  ปาล์มน้ ามัน

แหง่ 6 6 100.00

แหง่ 4 4 100.00
                 (1) ก่อสร้างแก้มลิงนิคมสหกรณ์ทา่แซะพร้อมอาคาร ร้อยละ 100 5 5.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

                      ประกอบ ต .ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร    (นอกเขตชลประทาน)

                 (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า       ร้อยละ 100 32 32.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

  (นอกเขตชลประทาน)

                (3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ านิคม ร้อยละ 100 25 25.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

   ยังไม่มีผลการเบกิจ่าย (นอกเขตชลประทาน)

ร้อยละ 100 58 58.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

                     ต .ทุง่มะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา    (นอกเขตชลประทาน)

ร้อยละ 100 70 70.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
   (ในเขตชลประทาน)

ร้อยละ 100 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

   (นอกเขตชลประทาน)

                   อ .ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี 

ร้อยละ 100 5 43.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

   (นอกเขตชลประทาน)
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                    ต .คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา

               (6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า

                   จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนแปลง สปก . ต.ไทรทอง  

               (7) ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ า      

                   บา้นควนสินชัย ต .ไทรทอง อ.ชัยบรีุ จ.สุราษฎร์ธานี 

                    - นอกเขตชลประทาน

                    - ในเขตชลประทาน

                      บา้นเทพวังทอง ต .ทา่ข้าม อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร   

                     สหกรณ์หลังสวน ต .หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

                (4) ก่อสร้างระบบส่งน้ าแก้มลิงหนองหารบอ 

               (5) งานจัดระบบน้ าโครงการฝายคลองนางย่อน     

                  โครงการจัดหาแหล่งน้ าส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

ร้อยละ 100 12 99.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (ในเขต

   ชลประทาน)

ร้อยละ 100 100 100.00  - ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ในเขต

   ชลประทาน)

ร้อยละ 100 100 100.00  - ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัน/ไร่ 3 3  -  - ผลผลิตเฉล่ีย ณ เดือนมีนาคม 2561

3. เพ่ิมรายได้เสริมใหเ้กษตรกร

     3.1 ศึกษาวิจัยและส่งเสริมสินค้าแกษตรอื่นๆ ทีส่ามารถปลูก/ เร่ือง 1  -  -  - อยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการ

           เล้ียง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มตามความเหมาะสม ร้อยละ 100  -  -

           ในแต่ละพืน้ที่

4. งบประมาณรวม บาท 378,774,426 109,347,695 28.87

131

                     ปเิหล็งสายที ่2 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

                     บางนรา ต .มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

    2.2 เปา้หมายผลผลิตต่อไร่ ป ี2564

                   โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ต .มะรือโบออก 

                   อ .เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

              (9) ซ่อมแซมอาคารรับน้ าคลองระบายน้ าปเิหล็งสายที ่5          

                   โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา  

                   ต .มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

              (10) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ า              

              (8) ซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย ปตร.ปเิหล็ง 7 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ                           ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ                          1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับความปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ทีต่ามแนวพระราชด าริ
4. พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ                     จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) ต าบลผาบอ่ง (หมู ่2 บา้นปาุปุ ๊บา้นทา่โปงุแดง หมู ่7 บา้นหว้ยแก้ว หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า และหมู ่11 บา้นม่อนตะแลง)
2) ต าบลปางหมู หมู ่3 บา้นทุง่กองมู  หมู ่4 บา้นในสอย หมู ่6 บา้นสบปอุง หมู ่7 บา้นสบสอย หมู ่8 บา้นไม้แงะ หมู ่9 บา้นไม้สะเป ุและหมู ่13 บา้นดอยแสง 

ระยะเวลาของโครงการ                     ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 4,058,800 บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ และในพืน้ที่ คร้ัง 3  -  -
    ขยายผล 13 หมูบ่า้น
2. จัดประชุมคณะท างานโครงการศูนย์บริการและพฒันาลุ่มน้ าปาย แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/การจัดท าแผนปฏบิติัการป ี61
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เปา้หมาย ร้อยละ

12. โครงการพระราชด าริ
   1) ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 2 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการศูนย์ คร้ัง 1 1 100.00
    บริการและพฒันาตามพระราชด าริป ี2561 จ านวน 30 คน
4. จัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์โครงการ ฯ 150 เล่ม โครงการ 1
5. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 6 50.00
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าป ี โครงการ 1  -  -
7. อ านวยการ และบรูณาการ (ค่าวัสดุส านักงาน) โครงการ 1  -  -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 75,000 29,655 39.54
กรมการข้าว

ไร่ 12 12 100.00
    เมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. แสดงพนัธุ์ข้าวและธัญพชืเมืองหนาว ตัวอย่าง 100  -  -  - อยู่ระหว่างการด าเนินการเตรียมพนัธุ์ข้าว
3. กระจายพนัธุ์ข้าวสู่เกษตรกร กิโลกรัม 2,000 2,094 104.70
4. ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว ราย 100 65 65.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 155,000 155,000 100.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 300,000 30.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20  -  -
3. ฝึกอบรม ราย 20  -  -
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 3 30.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 180,900 96,593.50        53.40
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๑. แปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ข้าว การผลิตข้าว และการผลิต



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
2. กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1  -  -
3. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย 10  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 17,900 8,950 50.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 49 49 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 80 80 100.00
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,000,000 1,191,785 59.59
กรมหม่อนไหม
1. แปลงเรียนรู้หม่อนสด ตัดแต่งกิ่งหม่อน ไร่ 1 1 100.00 - โน้มกิ่งหม่อนเพือ่ท าซุ้ม และใส่ปุย๋อินทรีย์อัด
    - ผู้มาดูงานแปลงเรียนรู้ ราย  - 300  -   เม็ดบ ารุงแปลงหม่อน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,000  -  -
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 40  -  -
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 40 25 62.50
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานพระราชทาน ฯ ไร่ 40 25 62.50
4. สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 40 20 50.00
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ 1  -  -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 819,600 250,280 30.54
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย 2/100 1/100 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 24,000 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพชืปลอดภยั และการจัดฟาร์ม ราย 50 50 100.00
    ตามแนวพระราชด าริ
2. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์ ไร่ 1 1 100.00
3. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมูบ่า้นเครือข่าย หมูบ่า้น 2 2 100.00
4. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม แปลง 3 3 100.00
    4.1 การผลิตกล้วยไม้ แปลง 1 1 100.00
    4.2 พชืสมุนไพร แปลง 1 1 100.00
    4.3 การควบคุมศัตรูพชืโดยชีววิธี แปลง 1 1 100.00
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์ ราย 40  -  -
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2  -  -
    และพฒันาผลิตภณัฑ์
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร คน 5 5 100.00
8. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 676,000 420,000 62.13
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 22,000 60.44
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ เร่ือง 1  -  -
    และพฒันาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 63,693 90.99
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 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุบนพืน้ทีสู่งสาธิต และแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ 
    ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง เพือ่ยกระดับความเปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุ
3. เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว  สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ พืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา  2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป ุอ าเภอเมือง   

จ านวน 12 หมูบ่า้น  3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมือง จ านวน 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง

มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ ไปสู่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 2,717,950  บาท
ผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ และในพืน้ที่ คร้ัง 3  -  -
    ขยายผล 13 หมูบ่า้น
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12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 

      2) ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

2. จัดประชุมคณะท างานโครงการศูนย์บริการและพฒันาปางตองฯ แผน 1  -  -
    เพือ่ทบทวนแผนแม่บท/การจัดท าแผนปฏบิติัการ ป ี2561
3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการศูนย์ คร้ัง 1 1 100.00
    บริการ และพฒันาตามพระราชด าริป ี2561 จ านวน 30 คน 
4. จัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ จ านวน 150 เล่ม โครงการ 1  -  -
5. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 12 6 50.00
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี โครงการ 1  -  -
7. อ านวยการ และบรูณาการ (ค่าวัสดุส านักงาน) โครงการ 1  -  -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 75,000 29,655 39.54
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 6 6 100.00
2. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ ไร่ 6 6 100.00
3. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพนัธุ์ข้าวนาทีสู่ง ไร่ 4 4 100.00
4. แปลงขยายผลสู่ชุมชน ไร่ 6 6 100.00
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร ราย 100  -  -  - อยู่ระหว่างวางแผนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฯ
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 238,000 83,000 34.87
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 300,000 30.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 20 -  -
3. ฝึกอบรม ราย 20 -  -
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 3 30.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 180,900 85,222 47.11
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงแพะ - แกะ
    1.1 พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 50 100.00
    1.2 ผลิตลูก  ตัว 20 20 100.00
    1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 100.00
    1.4 จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ กองทนุ 1 -  -
    1.5 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 40 10 25.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 26,200 26,200 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
   1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 40 40 100.00
   1.2 การฝึกอบรม ราย 60 60 100.00
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 450,000 268,193 59.60
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพาะช าหม่อน ต้น 5,000 2,500 50.00 - ส่งมอบวัสดุเกษตรและเตรียมถุงเพาะช าเพือ่
2. ปลูกหม่อนในไร่กาแฟ ไร่  -  -  -   รอการตัดกิ่งหม่อนผลในเดือนเมษายน
3. สนับสนุน rollup องค์ความรู้หม่อนไหม เร่ือง 5 5 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 45,000 22,073 49.05
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 30  -  -
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 30 20 66.67
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 30 35 116.67
4. สาธิตการปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่ 30 20 66.67
5. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ แหง่ 1  - -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 738,450 258,835 35.05
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/100 1/100 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 24,000 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    2.1 ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่ 3  -  -
    2.2 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่ 2 2 100.00
3. ส่งเสริมการผลิตปุย๋หมัก/ปุย๋พชืสดเพือ่ลดการใช้สารเคมี กลุ่ม 5 5 100.00
4. ขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1 1 100.00
5. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ปาุ คร้ัง 1  -  -
6. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย 5 5 100.00
7  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 830,000 510,000 61.45
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย  1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 22,000 60.44
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพฒันา เร่ือง 1  -  -
    ทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,000 70,000 100.00
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพ
ใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงส าหรับประชาชน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ พชืสวน ไม้ดอกไม้ประดับ 
ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ใหแ้ก่ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
ทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และขยายผลไปยังพืน้ทีใ่กล้เคียงในอ าเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 2,070,100  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างาน คร้ัง 12 3 25.00
    ศูนย์อ านวยการฯ ในพืน้ทีโ่ครงการฯ
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง 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 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ
    3.1 แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ แผ่น 2,000  -  -
    3.2 วีดิทศัน์แนะน าศูนย์ฯ งาน 1  -  -
4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรายงานผลการปฏบิติังานประจ าเดือน คร้ัง 12 3 25.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 26,550 22.13
กรมการข้าว
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ คร้ัง 36 14 38.89
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย ไร่ 1 1 100.00
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คร้ัง 1  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 46,694.70        54.23
กรมปศุสัตว์
1. การสาธิต
    1.1 การเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 100 100 100.00
    1.2 การเล้ียงไก่ไข่ ตัว 500 500 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 43,900 43,900 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 11 11 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 30 30 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 6 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 160,000 80.00
กรมหม่อนไหม
1. ซ่อมแซมอาคารแปรูป จุด 1 1 100.00
2. จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ย 4 4 100.00
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ ชุด 2 2 100.00
4. สนับสนุนวัสดุการเกษตร จุด 1 1 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,500 30,500 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
    1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 20  -  -
    1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 20 20 100.00
    1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 20 20 100.00
    1.4 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่นในการปลูกไม้ผล ไร่ 10 10 100.00
    1.5 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่นในการปลูกพชืผัก ไร่ 5 3 60.00
    1.6 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่นในการปลูกข้าว ไร่ 7  -  -
2. โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ 1  -  -
3. ดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ โครงการ 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 984,000 440,450 44.76
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 110 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/110 1/110 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,800 26,400 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 4 4 100.00
3. แปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไร่ 2 2 100.00
    และฝึกปฏบิติั
4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ราย 60 60 100.00
5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 50 50 100.00
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าศูนย์ฯ ไร่ 1 1 100.00
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1 1 100.00
8. จ้างเหมาแรงงาน คน 2 2 100.00
9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
10. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 488,400 377,600 77.31
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการอุดมการณ์ คร้ัง 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย  1/30  1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 23,400 64.29
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ฯ เร่ือง 1  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,000 45,092.95        90.19
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้
4. พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ  รวมกลุ่มรวมพลังในการพฒันาและสร้างความมัน่คง
5. สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบรีุ รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่การพฒันา เปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่า้น 
10,154 หลังคาเรือน

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 10,086,750  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. อ านวยการค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน บรูณาการประสานงาน คร้ัง 9 9 100.00
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพืน้ทีร่าบเชิงเขาสระแก้ว - คร้ัง 9 4 44.44
    ปราจีนบรีุ ตามพราราชด าริ
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ประจ าปี คร้ัง 1 1 100.00
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ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
    4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

4. การพฒันาระบบส่งน้ าพืน้ทีแ่ปลงเกษตรผสมผสาน ณ บา้น ระบบ 1 1 100.00
    คลองหมากนัด ม .11 ต.บา้นแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 120,000 120,000 100.00
กรมการข้าว
1. การส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าว ไร่ 175  -  -
2. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว ราย 540 100 18.52
3. สนับสนุนปจัจัยการปลูกพชืหลังนา ราย 40 40 100.00
4. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 9 37.50
5. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 5 1 20.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 190,000 39,131 20.60
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 1,900,000 38.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50  -  -
3. ประมงโรงเรียน แหง่ 8 4 50.00
4. ฝึกอบรม ราย 80 80 100.00
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1  -  -
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 5 50.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 557,400 104,550 18.76
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 70 65 92.86
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบอื  ราย 50 50 100.00
3. ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย 20 20 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,800 18,400 50.00 148



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมชลประทาน
1. อาคารอัดน้ าคลองยุทธศาสตร์บา้นหว้ยชัน 3 แหง่ โครงการ 1 0.41 41.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    ต าบลโคกไม้งาม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,000,000 2,708,532 38.69
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
    1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 250 100 40.00
    1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 350 100 28.57
    1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 100 100 100.00
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ 1  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 625,250 170,000 27.19
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. อบรมเกษตรกร สัมมนาเกษตรกร จ านวน 5 หลักสูตร  - หลักสูตรทีย่ังไม่ด าเนินการ จะด าเนินการใน
    1.1 หลักสูตรส่งเสริมการขยายพนัธุ์มันส าปะหลัง (พนัธุ์ระยอง) ราย 25 25 100.00    เดือนเมษายน 2561
          เพือ่ลดต้นทนุใหเ้กษตรกร
    1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตปุย๋อินทรีย์ในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 30 -  -
    1.3 หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 15 15 100.00
    1.4 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร ราย 30 32 106.67
    1.5 หลักสูตรการบริหารจัดการปา่ชุมชน ราย 30  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 591,700 86,160 14.56

149



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 120 120 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/120 1/120 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 33,600 28,800 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ราย 200 80 40.00
    และฝึกปฏบิติั
3. การแปรรูป และพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่ม 10 10 100.00
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 750,000 740,000 98.67
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 20 10 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 5/150 5/150 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 182,000 83,500 45.88
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร  กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
2. พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่ เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
3. เพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันา เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษด้์านการเกษตร
4. เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชนหมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพือ่พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ จ านวน 109.99 ไร่ พืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น จ านวน 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 1,967,500  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อ านวยการ) คร้ัง 3  -  -
2. สนับสนุนค่าไฟฟา้ เดือน 3  -  -
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ คร้ัง 4  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 100,000 15,000 15.00
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
   5) ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 4,930 10.69
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสุกร ตัว 10 10 100.00
2. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี ตัว 20 20 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 41,600 41,600 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 109 109 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 300 300 100.00
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 3 25.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,200,000 1,087,540 90.63
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
    1.1 สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 30 60.00
    1.2 สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 50 50.00
    1.3 สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 25 50.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 209,000 104,500 50.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 30 30 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/30  -/-  -/-
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,400 6,000 71.43
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    และฝึกปฏบิติั
     2.1 การเล้ียงชันโรง รัง 100 100 100.00
     2.2 การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง 5  -  -
     2.3 การผลิตไม้ผล ไร่ 50  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 326,000 90,670 27.81
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 23,400 64.29
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริม พฒันาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ
    ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์

เปา้หมายของโครงการ 1. ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ ทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

ระยะเวลาของโครงการ
5. งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 8,654,994  บาท
6. แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล และจัดท าแผนปฏบิติัการ คร้ัง 24 12 50.00
    ประจ าปี
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ัง 6 3 50.00
    คณะท างานขับเคล่ือนฯ
3. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ คร้ัง 12 6 50.00
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ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

12. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
6) ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ปงีบประมาณ  2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

4. รายงานประจ าเดือน/รายงานประจ าปี คร้ัง 12 6 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 100,000 32,998.50        33.00
กรมการข้าว
๑. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 8  -  - 
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว คร้ัง 50 50 100.00
๓. สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 50 20 40.00
๔. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 11 45.83
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร ราย/เดือน 1 1 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 34,812 17.41
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 5,000,000 2,100,000 42.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 95,969 18.60
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์
    1.1 เปด็/ไก่ ตัว 50 54 108.00
    1.2 ผลิตลูกเปด็/ไก่ ตัว 500 540 108.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 50 54 108.00
3. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย 50 54 108.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 68,400 68,400 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
   1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 48 48 100.00
   1.2 การฝึกอบรม ราย 120 125 104.17
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 500,000 382,505 76.50
กรมชลประทาน
1. ขุดสระโครงการพฒันาแหล่งน้ าในพืน้ทีข่ยายผลของศูนย์บริการ โครงการ 1 0.95 95.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    การพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้  
    อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ขุดลอกสระเก็บน้ าศูนย์บริการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ โครงการ 1 0.45 45.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,971,494 2,668,294 53.67
    3.1 โครงการพฒันาแหล่งน้ าในพืน้ทีข่ยายผลของศูนย์บริการ บาท 3,772,934 2,660,830 70.52  - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กรอบตามแผน
การพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้     5,000,000 บาท) จัดสรรจริง 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง    3,772,934 บาท
    3.2 ขุดลอกสระเก็บน้ าศูนย์บริการพฒันาปลวกแดงตาม บาท 1,198,560 7,464 0.62  - อยู่ระหว่างด าเนินการ (กรอบตามแผน
พระราชด าริ  ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง    2,000,000 บาท) จัดสรรจริง 

   1,198,560 บาท เนือ่งจากสัญญาผู้รับจ้าง
   จะหมดสัญญาจึงใหผู้้รับจ้างท างานใหแ้ล้วเสร็จ
   จึงจะเบกิงบประมาณ

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. จัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ไร่ 2,000 2,000 100.00
2. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 50 50 100.00
3. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00
4. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

5. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ และดูแล โครงการ 1 0.57 57.00  - อยู่ระหว่างด าเนินการ
    รักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,470,600 1,367,250 92.97
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/100 1/100 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,000 24,000 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 100 100 100.00
2. จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร ราย 100  -  -
3. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่ 80  -  -
4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จุด 5 2 40.00
5. จ้างเหมาแรงงาน ราย 2 2 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 764,000 184,611 24.16
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 2 50.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 19,110 52.50
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์ ตามพระราชด าริ
    เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพนัธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
    รวมทัง้เปน็ศูนย์พฒันาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน
2. เพือ่ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
3. เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกรและผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ
    และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายอย่างยั่งยืน   

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก 
และอุตรดิตถ์ และพืน้ทีอ่ าเภอในจังหวัดเลย พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน /พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทัว่ไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2561
งบประมาณโครงการ ป ี2561 จ านวน 2,992,000  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. การปฏบิติังานสนับสนุนการก ากับ และรายงานผล
    1.1 ประสาน อ านวยการ และสนับสนุนการปฏบิติัการ 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 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

    1.2 จัดท ารายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
    1.3 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 1  -  -
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ัง 1  -  -
    2.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนฯ คร้ัง 4  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 100,000 10,820 10.82
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000  -  -
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40  -  -
3. ฝึกอบรม ราย 40  -  -
4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1  -  -
5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 5 50.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 223,500 51,240 22.93
กรมปศุสัตว์
1. งานสาธิตการเล้ียงสุตว์
    1.1 สัตว์ปกี  ตัว 400 400 100.00
    1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี  ตัว 8,000 4,100 51.25
    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 ารุงรักษาแปลงหญ้าพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 10 100.00
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

2. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 355 240 67.61
    2.2 ฝึกอบรมนักเรียน ร.ร. 11 11 100.00
    2.3 พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 20 20 100.00
    2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว  200/1,500 164/2,150 82.00/143.33
    2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 33/33 165.00
    2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกีใน ร.ร.  ร.ร. 11 2 18.18
    2.7 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ แหง่ 1 1 100.00
    2.8 จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ 2 2 100.00
    2.8 การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ 2 2 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,494,600 747,300 50.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 80  -  -
2. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 1 25.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 62,500 25.00
กรมหม่อนไหม
1. ดูแลรักษาแปลงหม่อนในฐานเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน สนับสนุน คร้ัง 1 1 100.00 1. ช าหม่อนพนัธุ์สกลนคร 10,000 ทอ่น
    วัสดุการเกษตร 2. ก าจัดวัชพชื ตัดแต่งหม่อนผลสด พนัธุ์
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,000 20,000 100.00     เชียงใหม่ 60

3. โน้มกิ่งใหน้้ าแปลงหม่อนผลสด
4. ปรับปรุงอาคารปฏบิติัการ
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 300 300 100.00 - เนือ่งจากได้รับงบประมาณครบ 100 % เมือ่
2. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 22 44.00   วันที ่21 มีนาคม 2561 คาดว่าจะด าเนินการ
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 189,500 97,825 51.62   แล้วเสร็จเดือนเมษายน 2561
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 100.00
2. ก ากับแนะน า/ติดตาม คร้ัง/ราย  2/200 1/200 50.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 56,000 48,000 85.71
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 50 50 100.00
2. จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ไร่ 10 10 100.00
3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น ราย 100 100 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ราย 50 50 100.00
5. ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย 100 100 100.00
6. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    6.1 แปลงไม้ผล ไร่ 8  -  -
    6.2 แปลงไม้ผลและผักพืน้บา้น ไร่ 3  -  -
    6.3 แปลงพชืสมุนไพร ไร่ 3 3 100.00
7. จ้างเหมาแรงงาน คน 3 3 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 622,000 423,890 68.15
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 22,800 62.64
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) 
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจากปทีีผ่่านมา โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพฒันาการเกษตร

    ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้าวหน้าได้
3. เพือ่สนับสนุนการพฒันาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นใหม้ีศักยภาพในการจัดฝึกอบรม และเปน็แหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 15,200 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 61,060,000 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

 ๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นทีร่่วมโครงการฯ ศูนย์ 120 139 115.83  1. จ านวนเกษตรกรทีติ่ดตามจะทราบ
 ๒. เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 15,200 12,651 83.23      ณ ส้ินปงีบประมาณ
 ๓. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 15,200 -  -  2. งบประมาณเปน็ยอดโอนจัดสรรใหจ้ังหวัด
 ๔. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 61,060,000 49,869,333 81.67      และค่าใช้จ่ายในส่วนของ กนท.
     4.1 งบอุดหนุน บาท 45,000,000 36,969,500 82.15
     4.2 งบรายจ่ายอื่น บาท 16,060,000 12,899,833 80.32
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ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

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 2 50.00
2. เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 46,200 19,948 43.18
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ ราย  -  -  -
    3.1 คลินิกข้าว
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 16,000 5,285 33.03
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย  -  -  -
    3.2 คลินิกประมง
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 9,625 1,047 10.88
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - **
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

14. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

จ านวน 123,934,380 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 10,958 51.45
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.4 คลินิกพชื
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 20,000 4,435 22.18
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,000 39 3.90
    3.5 คลินิกดิน
          1) วิเคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิติัการ ตัวอย่าง 22,402 25,405 113.41
          2) วิเคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า ตัวอย่าง 820 360 43.90
          3) หน่วยวิเคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอย่าง 52,000 33,168 63.78
    3.6 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.)
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 6,230 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 53 -
    3.7 คลินิกบญัชี
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 22,659 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย 19,604 9,083 46.33
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
    3.8 คลินิกชลประทาน
          1) บริการเบด็เสร็จ ราย - 23,186 **
          2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 123,934,380 33,778,905 27.26
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว   กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร และสถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer คือ ผู้ประกอบการเกษตรทีม่ีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพือ่การด าเนินธุรกิจอย่างทนัยุคสมัย 
มีความเข้มแข็งและพึง่พาตนเองได้

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 64,995 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 142,706,300 บาท (จ านวนงบประมาณอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยงานเจ้าของโครงการ)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร

    1.1 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพือ่เข้าสู่

          ภาคการเกษตร

          1) สัมมนาเชิงปฏบิติัการขับเคล่ือนการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 50 50 100.00

          2) สัมมนาเชิงปฏบิติัการเพิม่ศักยภาพการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 110 100 90.91

          3) อบรมหลักสูตรพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young ราย 2,695 2,373 88.05  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรมระยะที ่2

              Smart Farmer

          4) อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ Young Smart Farmer ราย 450 489 108.67

          5) ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ราย 100 95 95.00

              ยุคประเทศไทย 4.0
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ร้อยละ

15. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

         6) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart ราย 540  -  -
             Farmer ระดับเขต

         7) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart ราย 200  -  -

             Farmer ระดับประเทศ

         8) พฒันาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์ 27  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนพฒันาศูนย์

    1.2 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer

          1) สัมมนาเชิงปฏบิติัการ Smart Farmer Core team ราย 110 110 100.00

              ระดับเขตและจังหวัด

          2) พฒันาเกษตรกรใหเ้ปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

              2.1) เวทปีระเมิน วิเคราะห ์จัดท าแผนพฒันาศักยภาพ ราย 20,000 17,031 85.16

                     รายบคุคล แผนพฒันาการผลิตและค้นหา 

                     Smart Farmer ต้นแบบ 

             2.2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer กลุ่ม 77 41 53.25

          3) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด ราย 4,410 2,750 62.36

          4) ถอดบทเรียนและจัดท าส่ือถ่ายทอดความรู้ Young Smart ชุด 9 3 33.33

              Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ

         5) ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานพฒันา ราย 40 40 100.00

             Smart Farmer

   1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 24,259,500 14,483,746 59.70
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

2. กรมการข้าว

    2.1 ฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพือ่พฒันาเปน็เกษตรกร ราย 220 85 38.64

          ต้นแบบ (Model Smart Farmer)

    2.2 ฝึกอบรมเกษตรกรเพือ่พฒันา Smart Farmer ในพืน้ที่ ราย 3,894 3,455 88.73

          นาแปลงใหญ่ 6 หลักสูตร

    2.3 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เร่ืองข้าวในโรงเรียน โรงเรียน 102 14 13.73

    2.4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart ราย 50  -  -  - อยู่ระหว่างด าเนินงาน

          Farmers) กับผู้ประกอบการรูปแบบและการค้า

    2.5 สร้างและพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง ราย 11,250 70 0.62

    2.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,677,800 7,623,000 45.71

3. กรมประมง
    3.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพือ่พฒันาเกษตรกรสู่ ราย 16,000 16,000 100.00

          Smart Farmer

    3.2 ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ราย 231 4 1.73

    3.3 จัดท าคู่มือปฏบิติังานส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่ม 430 430 100.00

    3.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,958,400 9,792,651 57.75

4. กรมปศุสัตว์
    4.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer (Developing ราย 10,180 9,451 92.84

          Smart Farmer)

         1) พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 10,000 9,277 92.77 168



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

         2) สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart ราย 180 174 96.67

             Farmer)

    4.2 พฒันาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer แล้ว (Existing ราย 3,000 2,736 91.20

          Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)  

          -  พฒันาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer ราย 3,000 2,736 91.20

    4.3 เกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer ต้นแบบ ราย 86  -  -

          - ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ ราย 86  -  -

    4.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,921,600 11,410,639 76.47

5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Young Smart Farmer 

          1) อบรมใหค้วามรู้เกษตรกรเฉพาะด้านเพือ่พฒันาคุณภาพสินค้า ราย 900 520 57.78

              เกษตร และการใช้ชีวภณัฑ์เพือ่ลดการใช้สารเคมีในผัก

         2) คัดเลือกเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรน าไป ราย 170 80 47.06

             ปฏบิติัเองเพือ่พฒันาเปน็ Smart farmer

   5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,300,000 260,000 20.00

6. กรมชลประทาน
    6.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing ราย 1,106 1 0.09  - อยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินการ

          Smart Farmer)

    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,671,800 3,500 0.04
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

7. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    7.1 โครงการเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer

          1) การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏรูิปทีดิ่น 72 จังหวัด ราย 5,000 5,060 101.20 - น าเกษตรกรทีเ่ข้ารับการพฒันา 5,060 ราย 

          2) Existing Smart Farmer ราย 5,060 3,109 61.44   มาพฒันาเปน็ ESF จากนัน้น าเกษตรกร

          3) Smart Farmer ต้นแบบ ราย 3,109 246 7.91   ทีผ่่านการเปน็ ESF จ านวน 3,109 ราย  

    7.2 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing ราย - 1,951 -   เข้ารับการพฒันาเปน็ SF ต้นแบบ

          Smart Farmer) - เกษตรกรทีไ่ม่ผ่านการเปน็ ESF จ านวน
  1,951 ราย ใหก้ารพฒันาเพือ่เปน็ ESF ต่อไป

    7.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 37,940,000 15,518,777 40.90

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    8.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing ราย 5,320  -  -  - อยู่ระหว่างการคัดเลือกเปา้หมายเพือ่ด าเนิน

          Smart Farmer)    งานตามแผน

          1)  จัดท าฐานข้อมูล/ส ารวจความต้องการความรู้จัดอบรม ราย 3,800  -  -

                ใหค้วามรู้ตามความต้องการนัน้ๆ

          2) พฒันาสมาชิกสหกรณ์สู่ Smart Farmer ราย 1,520  -  -

    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,428,300  -  -
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

9. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร
    9.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing

           Smart Farmer)

          - จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยคัดสรรเกษตรกรที่ ราย 800 460 57.50

            ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพในแต่ละทอ้งถิ่น มาจ าหน่ายสินค้า

            ในตลาด อ .ต.ก. โดยเกษตรกรสามารถพฒันาสินค้าใหต้รงกับ

            ความต้องการของผู้บริโภค มีรูปแบบผิตภณัฑ์ทีท่นัสมัย / 

            สามารถถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรรายอื่นๆ ได้ 

   9.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 16,000,000 1,820,400 11.38

10. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องค์การมหาชน)
      10.1 พฒันาเกษตรกรทีย่ังไม่เปน็ Smart Farmer  (Developing

               Smart Farmer)

               - อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 350 319 91.14

     10.2 พฒันาเกษตรกรทีเ่ปน็ Smart Farmer แล้ว (Existing 

              Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)

              - อบรมใหค้วามรู้เกษตรกร ราย 100 84 84.00

     10.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,548,900 310,619 12.19
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  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 1,374,661,100 บาท (เฉพาะป ี2561)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

1. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ ขอเปลี่ยนแผนและกิจกรรมทั้งหมดในไตรมาสที่ 2

    1.1 การจัดท าและเตรียมการบงัคับใช้มาตรฐานบงัคับ เร่ือง 1 1 100.00
    1.2 การพฒันาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่

          แก่ผู้บริโภค
          1) ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ จังหวัด 76 76 100.00
          2) สร้างระบบอาหารศึกษา กิจกรรม 2 1 50.00
          3) พฒันาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรส าหรับผู้ประกอบการ ราย 700 523 74.71
              ขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบคลาวด์ รวมทัง้ขยายผล
              การด าเนินงานของระบบสู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
          4) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานและรณรงค์ คร้ัง 8 5 62.50
              เพือ่สร้างความเชื่อมัน่ในสินค้า Q
          5) จัดท าหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และ พฒันาเพือ่สร้าง หลักสูตร 10 10 100.00
              องค์ความรู้แก่บคุคลากร
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 16. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

    1.3 การพฒันาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
          -  พฒันาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบ กิจกรรม 4 3 75.00
             รับรองอาหารฮาลาล
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 70,561,100 14,768,370.20 20.93
2. กรมการข้าว
   2.1 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพนัธุ์ข้าว
             1) ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 1,500 - - - อยู่ในระหว่างการตรวจประเมนิระบบการผลิต
                 ตามข้อก าหนด มกษ .4406-2560    เมล็ดพนัธุ์ข้าวรุ่นที ่1 จ านวน 648 แปลง 
             2) ตรวจประเมินสถานทีร่วบรวมคัดบรรจุเมล็ดพนัธุ์ข้าว แหง่ 50 - -
             3) ตรวจประเมินแปลงข้าวทีผ่่านมาตรฐาน (GAP Seed) แปลง 1,500 - -      อยู่ระหว่างรวบรวมพืน้ทีเ่ปา้หมาย
             4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง 15,000 - -

    2.2 การตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานข้าว
             1) จ้างตรวจประเมนิระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเด่ียว แปลง 3,500 52 1.48 - ด าเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

   แล้ว จ านวน 52 แปลงในพืน้ที ่775 ไร่
             2) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายกลุ่ม กลุ่ม 4,000 - - - อยู่ระหว่างรวบรวมพืน้ทีเ่ปา้หมาย
                (ในพืน้ทีโ่ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
                แปลงใหญ่ )
            3) ตรวจประเมินแปลงข้าวทีผ่่านมาตรฐาน (GAP) แปลง 3,500 - - - อยู่ระหว่างรวบรวมพืน้ทีเ่ปา้หมาย
            4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว โรงสี 20 8 40.00 - เดิมมีโรงสีทีไ่ด้ขอการรับรองระบบฯแล้วจ านวน 

   7 โรงสี ในป ี2560 และในป ี2561 
   ได้ขอการรับรองฯเพิม่จ านวน 1 โรงสี 
   รวมได้รับการรับรองระบบฯ จ านวน 8 โรงสี 173



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

โรงสี 20 8 40.00

แหง่ 20 6 30.00

ราย 200 200 100.00 - ได้ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาแล้ว ณ โรงแรม
 พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา 

   ระหว่างวันที ่26-28 กุมภาพนัธ์ 2561 

ราย 330 - - - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรม

            9) พฒันาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏบิติั ระบบ 1 - - - อยู่ระหว่างด าเนินการในขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง
               ทางการเกษตรทีดี่ส าหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     2.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 12,881,000 2,900,000 22.51
3. กรมประมง
     3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
           1) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ฟาร์ม 32,111 18,864 58.75
           2) ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน 434 287 66.13
           3) ตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่าง 139,734 80,782 57.81
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               ภายในส าหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

           5) การรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ GMP/HACCP

           7) สัมมนาเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
               รับรองมาตรฐานข้าว

           8) อบรมหลักสูตรการพฒันาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุม

           6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภณัฑ์
               ข้าวทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     3.2 เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคและเชื้อด้ือยา
           1) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าในประเทศ ตัวอย่าง 30,253 21,528 71.16
           2) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าส่งออก ตัวอย่าง 34,667 36,516 105.33
           3) ฟาร์มปลอดโรค ตัวอย่าง 10,080 3,726 36.96
     3.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 389,756,700 142,346,315 36.52
4. กรมปศุสัตว์
     4.๑ การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
           ๑) จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ทีไ่ด้รับบริการพฒันา แหง่ 43,350 43,465 100.27
               และตรวจประเมินมาตรฐาน
           2) จ านวนตัวอย่างทีไ่ด้รับการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพสินค้า ตัวอย่าง 332,880 202,578 60.86
              ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
     3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 528,909,400 262,252,188 49.58
5. กรมวิชาการเกษตร
     5.1 จ านวนแหล่งผลิตทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรองมาตรฐาน ฟาร์ม 110,150 18,655 16.94
            ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พชื (ผัก/ผลไม้)
     5.2 จ านวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรอง โรงงาน 850 271 31.88
           ตามมาตรฐานการจัดการ ตามระบบ GMP
     5.3 จ านวนหอ้งปฏบิติัการตรวจสอบสินค้าเกษตร และปจัจัย หอ้งปฏบิติัการ 38 -  -  - พฒันาหอ้งปฏบิติัการโดยการรักษาสภาพ/
           การผลิตทีไ่ด้รับการพฒันาตามมาตรฐานสากล    ขอบข่ายการรับรอง/เตรียมความพร้อม

   เพือ่ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC : 17025 
   อยู่ระหว่างด าเนินการทัง้ 38 หอ้งปฏบิติัการ
  (คิดเปน็ร้อยละ 20 ของแผนการด าเนินงาน)

     5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 129,498,500 62,423,400 48.20 175



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

6. กรมส่งเสริมการเกษตร
     6.1 พฒันาเจ้าหน้าทีใ่นการเปน็วิทยากร คน 500 503 100.60
     6.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย 882 718 81.40
     6.3 ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร ตามระบบ GAP พชื ราย 15,000 14,525 96.83
     6.4 ติดตามใหค้ าปรึกษา และประเมินแปลงเบือ้งต้นตามระบบ ราย 15,000 4,947 32.98
           GAP  พชื
     6.5 สนับสนุนการพฒันาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น ราย 15,000 6,623 44.15
     6.6 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต คร้ัง 2 1 50.00
            สินค้า GAP 
     6.7 ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต คร้ัง 18 5 27.77
     6.8 จัดเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร GAP คร้ัง 9 - - - จะเร่ิมด าเนินการในช่วง ไตรมาสที ่ 3
            สินค้า GAP และติดตามผลการด าเนินงาน

     6.9 ประเมินสถานการณ์และจัดท าเนียบผู้ผลิต เร่ือง 1 - - - จะเร่ิมด าเนินการในช่วง ไตรมาสที ่2 - 3

            สินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP
    6.10 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 135,425,600 27,942,981 20.63
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ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

7. องค์การสะพานปลา
    7.๑ โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ าพร้อมระบบบ าบดั แหง่ 1 - - - อยู่ระหว่างประกาศผู้ได้สิทธิรับเหมาด าเนิน
          น้ าเสียและส่ิงก่อสร้างประกอบทา่เทยีบเรือประมงชุมพร   โครงการฯ
          (วงเงินงบประมาณ ๔๓,๗๕๖,๖๐๐ ล้านบาท)
    7.2 โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ าและโรงคลุม แหง่ 1 - - - อยู่ระหว่างการพจิารณาผู้มีสิทธิ์รับเหมาด าเนิน
          คัดเลือกทนู่าทา่เทยีบเรือประมงภเูก็ต   โครงการ
          (วงเงินงบประมาณ ๕๓,๗๙๒,๒๐๐ ล้านบาท)
    7.3 โครงการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้ า แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสัญญาของ
          สะพานปลาและทา่เทยีบเรือประมง    ผู้ได้สิทธิด าเนินโครงการฯ
          (วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ ล้านบาท)
    7.4 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงทา่เทยีบเรือ และตลาดประมง แหง่ 1 - -  - อยู่ระหว่างส่งมอบพืน้ทีใ่หแ้ก่ผู้มีสิทธิ์รับเหมา
           อ่างศิลา จังหวัดชลบรีุ (งบกลางป ี60) (วงเงินงบประมาณ    ด าเนินโครงการ
           ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ บาท)
    7.5 โครงการปรับปรุงสุขอนามัยทา่เทยีบเรือประมงระนอง แหง่ 1 - 90.00 - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง ขณะนีเ้หลืองาน
          (งบผูกพนั ป ี60 วงเงินงบประมาณ ๖๓.๘๙๙ ล้านบาท   จ านวน 2 งวด
          คงเหลือมาจากป ี๖๐ จ านวนเงิน ๕๓.๕๒๗ ล้านบาท)
    7.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 
           - งบประมาณป ี๒๕๖๑ บาท 107,628,800 - -   (งบประมาณป ี๒๕๖๑ ยังไม่มีการเบกิจ่าย)
           - งบผูกพนัป ี๖๐ บาท 53,527,000 32,754,000 61.19
           - งบกลางป ี๖๐ บาท 187,921,900 23,977,000 12.75
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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 ม.ีค. 61)

1. พฒันาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 3 100.00  - 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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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                 17. ตลาดเกษตรกร                    
                                                                           1) โครงการตลาดเกษตรกร

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

 - คร้ังที ่3 วันที ่16 - 19 มกราคม 2561 
   จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร การพฒันา
   เครือข่ายตลาดเกษตรกรเข้าสู่การพฒันา
   ไทยแลนด์ 4.0

2. พฒันาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร ราย 1,155 1,013 87.71 - เปน็การอบรมเพิม่ศักยภาพการผลิต แปรรูป
   ใหส้อดคล้องกับการตลาด เช่น การพฒันา
   บรรจุภณัฑ์ การพฒันากระบวนการผลิต 
   แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. พฒันาตลาดเกษตรกร แหง่ 77 43 55.84  - ต้องอบรมกิจกรรมที ่2 ก่อน เพือ่น าความรู้
   ทีไ่ด้รับมาพฒันาสินค้าและตลาดให้
   เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

4. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร แหง่ 49 25 51.02  - ต้องอบรมกิจกรรมที ่3 ก่อน เพือ่น าข้อมูล
   มาด าเนินการใหส้อดคล้องเหมาะสมกับ
   ความต้องการของตลาดเกษตรกรในแต่ละ
   พืน้ที่

5. ประชาสัมพนัธ์ตลาดเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 คร้ัง 1  - -  - แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาส 3 
   เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2561 
   โดยงบประมาณจะโอนมาในไตรมาส 3

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,927,200 5,070,671 46.40
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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 ม.ีค. 61)

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 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

1. คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายในการพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ราย 450 350 77.78

ราย 450 350 77.78
บาท/คน/ปี 12,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

    ในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง     โครงการ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,669,500 2,010,918.80 75.33

181

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 ม.ีค. 61)

แหง่ 6 6 100.00 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จก. จ.ร้อยเอ็ด 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จก. จ.อุตรดิตถ์
3. สหกรณ์การเกษตรประตูปา่ จก. จ.ล าพนู 
4. สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จก. จ.เพชรบรีุ
5. สหกรณ์การเกษตรประมงแม่กลอง จก.
   จ.สมุทรสงคราม 
6. สหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฏร์ธานี จก.
   จ.สุราษฏร์ธานี
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                 17. ตลาดเกษตรกร                    

    เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเกษตรกรของสหกรณ์

ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

เปา้หมาย

1. คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

                                             3) โครงการสง่เสริมการจดัตัง้ตลาดกลางสนิค้าเกษตรของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. สนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง เพือ่ขยายพืน้ทีต่ลาดเกษตรกร แหง่ 6 5 83.33  - สนับสนุนอุปกรณ์และส่ิงก่อสร้างเพือ่ขยาย
   ของสหกรณ์    พืน้ทีต่ลาดเกษตรกรสู่การเปน็ตลาดกลางสินค้า

   เกษตรของสหกรณ์ โดยอุปกรณ์ทีส่นับสนุน
   ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวม
   ผลผลิต เคร่ืองชั่ง ลานตาก และไซโล 
   ซ่ึงสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 30.00 

   ของมูลค่าส่ิงก่อสร้างหรือมูลค่าอุปกรณ์ทีจ่ัดซ้ือ
 - สหกรณ์การเกษตรประตูปา่ จก. จ.ล าพนู 
   ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนือ่งจากพืน้ทีก่่อสร้าง
   อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวมผลผลิต 

   ไม่เพยีงพอ 

ราย 6,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

   โครงการ
บาท/ราย/ปี 12,000  -  -  - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

   โครงการ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 41,138,900 32,565,692 79.16
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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 ม.ีค. 61)

1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผล ฉบบั 1 1 100.00
    ทางการเกษตรในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
2. บรูณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ใน จังหวัด 10 4 40.00  - ด าเนินการในพืน้ที ่4 จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว
    การจัดท าแผนปฏบิติังานและแผนการบริหารจัดการผลผลิต    ตราด และสงขลา
    การเกษตรในเขตเศรษฐกิจพเิศษ
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

18. โครงการบริหารจดัการผลติผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

3. ปฏบิติังาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินตาม สหกรณ์ 40 28 70.00
    โครงการฯ พร้อมทัง้แก้ไขปญัหา
4. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการฯ จังหวัด 10 10 100.00
5. ติดตามและประเมินผลการปฏบิติังาน จังหวัด 10 4 40.00
6. การก่อสร้างปจัจัยพืน้ฐานด้านการตลาด
    6.1 ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจ ากัด) แหง่ 1  -  -  - กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนใหส้หกรณ์จังหวัดตาก
    6.2 โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -    เมือ่วันที ่29 มีนาคม 2560
    6.3 โรงคลุมพร้อมเคร่ืองชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -
    6.4 โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) โรง 1  -  -
    6.5 โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจ ากัด) โรง 1  -  -
7. การเบกิจ่ายงบประมาณ บาท
    7.1 งบด าเนินงาน บาท 521,200 73,987.70 14.20
    7.2 งบอุดหนุน (อุปกรณ์ส่ิงก่อสร้าง) บาท 20,524,000 13,413,526.14 65.36
           1) ลานตากผลผลิตขนาด 3 ไร่ (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 2,184,000 2,093,000 95.83
           2) โกดังเก็บผลผลิตขนาด 700 ตร.ม. (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 3,500,000 3,493,000 99.80   กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินอุดหนุนใหส้หกรณ์แล้ว
           3) โรงคลุมพร้อมเคร่ืองชั่ง 80 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 840,000 838,026 99.77
           4) โรงลดความชื้นขนาด 250 ตัน/วัน (สกก.พบพระจ ากัด) บาท 7,000,000 6,989,500 99.85
           5) โรงลดความชื้นขนาด 250/ตัน/วัน (สกก.แม่ระมาดจ ากัด) บาท 7,000,000  -  -  - สหกรณ์ฯไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนือ่งจากพืน้ทีอ่ยู่

   ในเขตหา้มก่อสร้างตามประกาศกระทรวง
   มหาดไทย
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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 ม.ีค. 61)

1. ระยะขยายผล
    1.1 การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
          1.1.1 ข้าว : สหกรณ์การเกษตร แหง่ 100 6 6.00
          1.1.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ : สหกรณ์การเกษตร แหง่ 90 -  -
    1.2 การจัดท าขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
          1.2.1 ข้าว
                    1) สหกรณ์การเกษตร แหง่  - 6  -
                        - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท  - 55,806,000  -
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

                  19. โครงการสง่เสริมการให้บริการเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรและอุปกรณก์ารตลาดเพ่ือลดตน้ทุนสมาชิก ระยะขยายผล                   
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

          1.2.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่  -  -  -
                    1) สหกรณ์การเกษตร แหง่  -  -  -
                        - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท  -  -  -
2. ระยะน าร่อง
    2.1 การบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
          2.1.1 ข้าว แหง่ 10 10 100.00
                    1) รถเกี่ยวนวดข้าว และรถเทรลเลอร์
                        1.1) พืน้ทีใ่หบ้ริการ ไร่  - 4,624   -
                        1.2) จ านวนผู้ใช้บริการ ราย  - 684  -
                        1.3) อัตราค่าบริการ บาท/ไร่  - 400  -
                        1.4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ที่ บาท/ไร่  - 500-600 -
          2.1.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ 9 9 100
                   1) เคร่ืองสีข้าวโพด
                        1.1) ปริมาณสีข้าวโพด ตัน  - 3,005  -
                        1.2) จ านวนผู้ใช้บริการ ราย  - 549  -
                        1.3) อัตราค่าบริการ บาท/ไร่  -  -  -
                        1.4) ค่าบริการของภาคเอกชนในพืน้ที่ บาท/ไร่  - 200  -
3. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกร

    - จ านวนสหกรณ์ทีจ่ัดท าข้อมูลการผลิตของสมาชิกเกษตรกร แหง่ 19 19 100.00

      ทีเ่ข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว

187



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย

4. การแนะน าส่งเสริมและติดตามการด าเนินโครงการ คร้ัง 228 114 50.00  - แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 19 แหง่ ๆ ละ 
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย ล้านบาท - - -    1 คร้ังต่อเดือน

 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้งบด าเนินงานปกติ

   ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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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 990,833,186 บาท   (งานจัดรูปทีดิ่น 45,689,900 บาท งานปรับปรุงจัดรูปทีดิ่น 19,464,800 บาท งานจัดระบบน  าเพือ่เกษตรกรรม

 762,756,386 บาท งานปรับปรุงจัดระบบน  าเพือ่เกษตรกรรม 162,922,100 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

    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
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           20. โครงการจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรม ปงีบประมาณ 2561               

ไตรมาสที่ 2 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561

ค้าชี แจง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

1. งานจัดรูปทีด่ิน 



ผล (1 ต.ค. 60 -
31 ม.ีค. 61)

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 49.71 49.71
          9) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 45,689,900 16,593,505 36.32

          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 78.50 78.50
          6) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 19,464,800 15,353,256 78.88

          (ก่อสร้างใหม)่ 57 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 ม.ีค. 61)

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 48.25 48.25
          9) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 762,756,386 366,614,104 48.06

          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 37.04 37.04
          6) งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 162,922,100 73,120,817 44.88
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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 ม.ีค. 61)

1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ ขนาด 1,260 ลบ.ม. บอ่ 45,000 30,934 68.74
2. ค่าส้ารวจและติดตามการก่อสร้าง บอ่ 45,000 31,348 69.66
3. สระน้้าทีขุ่ดแล้วเสร็จ บอ่ 45,000 30,934 68.74
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 804,600,000 427,149,849 53.09
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ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

                21. โครงการแหลง่น ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปงีบประมาณ 2561                  
ไตรมาสที่ 2 ตั งแต ่1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561

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) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด 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 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก 

ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562 
2.2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม 

1) การเลี้ยงกระบือ 
2) การเลี้ยงโคเนื้อ 
3) การเลี้ยงแพะ 
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 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ 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 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561
5.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 
5.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
5.4 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561  
 
 
 
 
 



 
6. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
    6.1 นโยบายยางธรรมชาติ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   
2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
4) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 

  6.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  6.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  6.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
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