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 ด้วยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนบูรณกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของ     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ เปนนข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรเปนนรำยไตรมำส จ ำนวน 10 โครงกำร โดยรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน              
ที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบประเมินผลและติดตำมโครงกำรเชิงนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำรติดตำมในพื้นที่ของเจ้ำหน้ำที่ ศูนย์ประเมินผล กำรรำยงำน
ครั้งนี้เปนนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 เปนนผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2562 สรุปสำระส ำคัญดังนี้ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 

 1. โครงการการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส มีส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เปนนมำตรฐำนสำกล และมีควำมละเอียด แม่นย ำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส ำรวจรังวัดแปลงที่ดิน      
ของ ส.ป.ก. อ ำนวยควำมสะดวกแก่เกษตรกร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มำใช้บริกำร ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือส่งเสริม
พัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ำ มำรับบริกำรกับ ส.ป.ก. เกษตรกรได้รับ           
กำรส่งเสริมอำชีพและแก้ไขปัญหำกำรใช้ที่ดินท ำกินด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 1,000 รำย งบประมำณ 308.990 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 26.074 ล้ำนบำท)   

1.1 ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตำมมำตรฐำน RTK GNSS NETWORK ด ำเนินกำรได้ 31,535 ไร่ คิดเปนนร้อยละ 12.13 ของเป้ำหมำย 260,000 ไร่              
กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรประชำชนด ำเนินกำรได้ 44,778 รำย คิดเปนน ร้อยละ 31.31 ของเป้ำหมำย 143,000 รำย จัดที่ดินท ำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินท ำกิน 
ด ำเนินกำรได้ 1,906 รำย คิดเปนนร้อยละ 3.03 ของเป้ำหมำย 63,000 รำย 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร : ส่งเสริมอำชีพแก่เกษตรกรที่ ได้รับกำรจัดสรรที่ดินท ำกินโดยส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตรแบบผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สุกรชีวภำพ โคเนื้อ และกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ อยู่ระหว่ำงเสนอ
ทำงเลือกอำชีพให้แก่เกษตรกร 

 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เปนนศูนย์กลำงในกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำดแก่เกษตรกร รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเกษตร ในพ้ืนที่เป้ำหมำย ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
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กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนบัญชี ศูนย์เรียนรู้ พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง ศูนย์จัดกำรดิน
ปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ งบประมำณ 376.023 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 33.626 ล้ำนบำท) 

2.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
2.1.1 พัฒนำ ศพก. จ ำนวน 27 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 3.06 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ และพัฒนำศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. จ ำนวน 31 ศูนย์ คิดเปนน  

ร้อยละ 1.17 ของเป้ำหมำย 2,646 ศูนย์ 
2.1.2 ด ำเนินกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field day) จ ำนวน 10 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 1.13 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 

และสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร ข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 14 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 1.59 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 
2.1.3 จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ำ จ ำนวน 1,272 รำย คิดเปนนร้อยละ 4.81 ของเป้ำหมำย 26,460 รำย พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ        

ของเครือข่ำย จ ำนวน 116 รำย คิดเปนนร้อยละ 0.99 ของเป้ำหมำย   11,742 รำย 
2.1.4 พัฒนำศักยภำพศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่เกษตรกรด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืช จ ำนวน 173 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 9.81 

ของเป้ำหมำย 1,764 ศูนย์ และสนับสนุนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ กำรจัดกำรศัตรูพืชอย่ำงเหมำะสมตำมสภำพพ้ืนที่ จ ำนวน 6 แปลง คิดเปนนร้อยละ 3.90 ของเป้ำหมำย 
154 แปลง ส ำรวจติดตำมแปลงตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช จ ำนวน 173 แปลง คิดเปนนร้อยละ 5.60 ของเป้ำหมำย 3,092 แปลง และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน
และปุ๋ย จ ำนวน 56 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 6.35 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 

2.2 กรมปศุสัตว์ 
2.2.1 พัฒนำศักยภำพ ศพก. จ ำนวน 113 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 12.81 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 
2.2.2 พัฒนำศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. ด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 81 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 9.18 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 
2.2.3 พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำยที่มีศักยภำพ จ ำนวน 1,971 รำย คิดเปนนร้อยละ 22.35 ของเป้ำหมำย 8,820 ศูนย์ 
2.2.4 พัฒนำฟำร์มต้นแบบด้ำนอำหำรสัตว์ใน ศพก. ด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 1 แห่ง คิดเปนนร้อยละ 1.56 ของเป้ำหมำย 64 แห่ง 

2.3 กรมประมง 
2.3.1 พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำนประมง ศูนย์หลัก จ ำนวน 15 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 1.70 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ ศูนย์เครือข่ำยรำยเดิม จ ำนวน 25 ศูนย์ 

คิดเปนนร้อยละ 0.57 ของเป้ำหมำย 4,410 ศูนย์ 
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2.3.2 พัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง จ ำนวน 15 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 1.70 ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 
2.3.3 สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/SC/COO และงำนบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน จ ำนวน 12 ศูนย์ คิดเปนนร้อยละ 1.36           

ของเป้ำหมำย 882 ศูนย์ 
2.4 กรมหม่อนไหม อยู่ระหว่ำงขออนุมัติงบประมำณและโอนเงินโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ด้ำนหม่อนไหม 
2.5 กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน อยู่ระหว่ำงกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำน 
2.6 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตรกรรม ขอควำมเห็นชอบจัดตั้งเครือข่ำยของ ศพก. และพัฒนำฐำนเรียนรู้ จ ำนวน 14 ศูนย์  คิดเปนน         

ร้อยละ 10.00 ของเป้ำหมำย 140 ศูนย์ 
2.7 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Application กระดำนเศรษฐีเกษตรกรมีโอกำส 86 รำย คิดเปนน              

ร้อยละ 11.94 ของเป้ำหมำย 720 รำย 
2.8 ผลกำรติดตำม 

จำกกำรลงพ้ืนที่ติดตำมกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. ภำยใต้โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)ปีงบประมำณ 
2563 สอบถำมประธำนศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครำม ประจวบคีรีขันธ์ และรำชบุรี ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 ธันวำคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 

2.8.1 กำรเปนนจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มำก่อน พบว่ำ ศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 87.50 เคยเปนนจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มำก่อนที่จะเข้ำร่วมเปนน   
ศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. ซึ่งในจ ำนวนนี้ ร้อยละ 71.42 เปนนจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมประชำธิปไตย 
วิสำหกิจชุมชน และจุดศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำนในสวนชมพู่ ส่วนที่เหลือเปนนศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ข้ำวชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ในสัดส่วน ที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 14.29 

2.8.2 กำรเข้ำร่วมเปนนศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. ประธำนศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. ร้อยละ 50.00 สมัครใจเข้ำร่วมเปนนศูนย์เครือข่ำย รองลงมำ   
ร้อยละ 37.50 หน่วยงำนขอให้เข้ำร่วม และร้อยละ 12.50 ไม่ได้สมัครใจและไม่เคยทรำบมำก่อน ส ำหรับพ้ืนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมของศูนย์ได้ ใช้พ้ืนที่ของประธำน  
ศูนย์เครือข่ำย และพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกรรม โดยศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 50.00 ใช้พ้ืนที่ของประธำนศูนย์ รองลงมำร้อยละ 37.50 ใช้พ้ืนที่
สำธำรณประโยชน์ และร้อยละ 12.50 ใช้พ้ืนที่ทั้งของประธำนและพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ 

2.8.3 ควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนเปนนศูนย์เครือข่ำย พบว่ำ ศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 87.50 มีอำคำร/ศำลำเรียนรู้เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ส่วนร้อยละ 12.50 ไม่มีอำคำร/ศำลำเรียนรู้เนื่องจำกเปนนเพียงจุดที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำนและใช้พื้นที่แปลงเรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดองค์คว ำมรู้หรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
ด้ำนฐำนเรียนรู้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 ไม่มีฐำนเรียนรู้ ส่วนร้อยละ 25.00 มีฐำนเรียนรู้ โดยมีฐำนเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ 5 ฐำน ด้ำนแปลงเรียนรู้ร้อยละ 87.50 มีแปลงเรียนรู้ 
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เฉลี่ยศูนย์ละ 1 แปลง และร้อยละ 12.50 ไม่มีแปลงเรียนรู้ ด้ำนหลักสูตรเรียนรู้ร้อยละ 62.50 มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ำยทอดให้กับผู้ เข้ำใช้บริกำรเฉลี่ยศูนย์ละ 1 หลักสูตร 
และร้อยละ 37.50 ไม่มีหลักสูตรเรียนรู้ของศูนย์ เนื่องจำกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จะมีเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนเปนนผู้มำถ่ำยทอดองค์ควำ มรู้จึงไม่ได้ก ำหนดเปนน         
องค์ควำมรู้ประจ ำของศูนย์ในด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยำยเสียง ไมโครโฟน เปนนต้น ศูนย์ เครือข่ำยของร้อยละ 50.00 มีอุปกรณ์ดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรม 
ส่วนร้อยละ 50.00 ไม่มี ด้ำนโต๊ะและเก้ำอ้ีศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 75.00 มีควำมพร้อมในด้ำนดังกล่ำว ซึ่งในจ ำนวนนี้ร้อยละ 88.33 มีเพี ยงพอ ส่วนร้อยละ 16.67    
ไม่เพียงพอ และร้อยละ 25.00 ไม่มีโต๊ะและเก้ำอ้ี ในส่วนของห้องน้ ำทุกศูนย์เครือข่ำยมีห้องน้ ำไว้ส ำผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรเฉลี่ยศูนย์ละ 3 ห้อง 

2.8.4 กำรร่วมงำนกับ ศพก. และศูนย์เครือข่ำยอ่ืน ๆ ประธำนศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 62.50 เคยรู้จักกับประธำน ศพก. มำก่อน และร้อยละ 37.50 
ยังไม่รู้จัก ซึ่งในส่วนที่รู้จักกันมำก่อนร้อยละ 80.00 เคยท ำงำนร่วมกันแล้ว ได้แก่ กำรร่วมเปนนคณะกรรมกำร ศพก. กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร 
กำรเปนนวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ และกำรซื้อขำยสินค้ำ ส่วนร้อยละ 20.00 ยังไม่เคยร่วมงำนกัน ส ำหรับกำรร่วม งำนกับศูนย์เครือข่ำยอ่ืน ๆ พบว่ำ ร้อยละ 75.00     
เคยร่วมงำนกันแล้ว ได้แก่ กำรท ำธุรกิจร่วมกัน กำรลงพ้ืนที่ตรวจโรคระบำดในสัตว์และให้วัคซีน กำรตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช กำรขอรับ บริกำรโรงอบข้ำว และ    
กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ส่วนศูนย์เครือข่ำย ร้อยละ 25.00 ยังไม่เคยร่วมงำนกับศูนย์เครือข่ำยอ่ืน ๆ 

2.8.5 กำรได้รับสนับสนุน ส่งเสริม (ปีงบประมำณ 2562) เพ่ือกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย พบว่ำ ศูนย์เครือข่ำยทุกศูนย์ได้รับกำรสนับสนุน  
ส่งเสริมเพ่ือกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ซึ่งศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 75.00 ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
วัสดุและอุปกรณ์ในกำรเลี้ยงปศุสัตว์ พันธุ์ปลำพร้อมอำหำรปลำ เมล็ดพันธุ์ข้ำว และถุงบรรจุข้ำว เปนนต้น รองลงมำร้อยละ 62.50 ได้รับเอกสำรวิชำกำรเพ่ือแจกจ่ำยผู้ที่เข้ำมำ
ใช้บริกำร นอกจำกนี้ได้รับกำรจัดอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และป้ำยองค์ควำมรู้ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 37.50 อีกทั้งศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 12.50 ได้รับกำรสนับสนุน
กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) 

2.9. ประเด็นที่พบ 
2.9.1 ศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. บำงแห่งเปนนเพียงจุดศึกษำดูงำนขำดควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึง ส่งผลต่อกำรเก็บ

รักษำคุณภำพของสำรเคมีในกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และองค์ประกอบยังไม่ชัดเจนเหมือนกับ ศพก. 
2.9.2 ศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. บำงแห่งไม่ทรำบว่ำได้เข้ำร่วมเปนนเครือข่ำย ศพก. และไม่ทรำบถึงบทบำทและหน้ำที่ของกำรเข้ำร่วมเปนน         

ศูนย์เครือข่ำยกับ ศพก. อีกทั้งอยู่ห่ำงไกลจำก ศพก. ส่งผลให้  กำรรับทรำบนโยบำย หรือข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเครือข่ำย หรือนโยบำย ด้ำนกำรพัฒนำภำคเกษตร      
มีน้อย 

2.9.3 กำรด ำเนินงำนเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ำยส่วนใหญ่เปนนไปในลักษณะขอควำมร่วมมือยังไม่เกิดกำรท ำงำนเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม หรือมีเพียงส่วนน้อย 
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2.9.4 กำรพัฒนำ สนับสนุน ส่วนใหญ่เปนนกำรอบรม และให้ปัจจัยกำรผลิต ขำดกำรสนับสนุนเพ่ือพัฒนำต่อยอด เช่น ต้องกำรผลิตข้ำวให้ได้
มำตรฐำนด้ำนควำมชื้นตำมที่ก ำหนด แต่ไม่มีพ้ืนที่หรือลำนตำกข้ำว 

2.10 ข้อเสนอแนะ 
2.10.1 หน่วยงำนควรคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่มีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมเปนนศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. โดยพิจำรณำองค์ประกอบของ       

ศูนย์เรียนรู้เหมือนกับ ศพก. หำกหรือศูนย์เครือข่ำยใดที่มีองค์ประกอบไม่ครบ เช่น มีเฉพำะแปลงเรียนรู้เพ่ือศึกษำดูงำนควรให้ใช้ชื่อเรียกเปนนจุดศึกษำดูงำนหรือ         
แปลงเรียนรู้แทนกำรเปนนศูนย์เรียนรู้ 

2.10.2 ควรเปิดโอกำสให้ทุกศูนย์เครือข่ำยเข้ำร่วมเปนนคณะกรรมกำรของ ศพก. เพ่ือได้รับทรำบถึงกำรบริหำรโครงกำร นโยบำยกำรพัฒนำภำคเกษตร 
รวมถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้มำกข้ึน อีกท้ังควรจัดเวทีให้ทุกศูนย์เครือข่ำยได้มีโอกำสในกำรท ำงำนเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม 

2.10.3 กำรให้กำรพัฒนำในระยะต่อไปควรพิจำรณำให้งบประมำณเพ่ือกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่ำย เนื่องจำก            
ศูนย์เครือข่ำยส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร และมีพ้ืนที่ตั้งศูนย์อยู่ในพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ 
 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และส ำนักงำน       
กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำให้เกษตรกรสมำชิกมีศักยภำพทั้งทำงด้ำนกำรผลิต กำรแปร รูป และกำรตลำด                
ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร และให้เกษตรกรสมำชิกกลุ่มเป้ำหมำยมีรำยได้เพ่ิมขึ้น พร้อมที่จะพัฒนำให้มีคุ ณสมบัติของสมำชิกปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
เป้ำหมำย พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เปนน Smart Farmer จ ำนวน 57,790 รำย งบประมำณ 151.556 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 8.714 ล้ำนบำท)  

3.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
3.1.1 ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
3.1.2 พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เปนน Young Smart Farmer จ ำนวน 343 รำย คิดเปนนร้อยละ 11.93 ของเป้ำหมำย 2,875 รำย และพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ จ ำนวน 100 รำย คิดเปนนร้อยละ 22.22 ของเป้ำหมำย 450 รำย 
3.1.3 พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เปนน Smart Farmer จ ำนวน 1,840 รำย คิดเปนนร้อยละ 10.43 ของเป้ำหมำย 17,640 รำย 
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3.2 กรมปศุสัตว์ 
3.2.1 พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ ำนวน 244 รำย คิดเปนนร้อยละ 14.35 ของเป้ำหมำย 1,700 รำย โดยพัฒนำอำสำปศุสัตว์สู่ Smart 

Farmer จ ำนวน 118 รำย คิดเปนนร้อยละ 15.32 ของเป้ำหมำย 770 รำย 
3.2.2 พัฒนำ Smart Farmer ต้นแบบ จ ำนวน 296 รำย คิดเปนนร้อยละ 7.71 ของเป้ำหมำย 3,840 รำย 
3.2.3 สร้ำงผู้น ำเยำวชนเกษตรกรด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 52 รำย คิดเปนนร้อยละ 6.58 ของเป้ำหมำย 790 รำย 

3.3 กรมประมง 
ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer แล้ว 15,000 รำย โดยอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเกษตรกรที่ได้รับกำรคัดเลือก 

3.4 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
3.4.1 พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) จ ำนวน 790 รำย คิดเปนนร้อยละ 22.57 ของเป้ำหมำย 3,500 รำย 
3.4.2 สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ จ ำนวน 225 รำย คิดเปนนร้อยละ 18.75 ของเป้ำหมำย 1,200 รำย 

 

4. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
4.1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำร

เกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กำรยำงแห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ     มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนใ ห้
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ขั้นที่ ๒ และข้ันที่ ๓ ได้ต่อไป เป้ำหมำย 
เกษตรกร 70,000 รำย งบประมำณ 182.488 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 1.264 ล้ำนบำท) 

4.1.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกรเปนนจุดเรียนรู้ 1,644 แห่ง คิดเปนนร้อยละ 36.53 ของเป้ำหมำย 4,500 แห่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่

เกษตรกร 147 รำย คิดเปนนร้อยละ 0.21 ของเป้ำหมำย 70,000 รำย จัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกร 2,611 รำย คิดเปนนร้อยละ 3.73 ของเป้ำหมำย 70,0 00 รำย 
ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ 16 ครั้ง คิดเปนนร้อยละ 21.05 ของเป้ำหมำย 76 ครั้ง ติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 1,760 รำย คิดเปนนร้อยละ 2.51 ของเป้ำหมำย 
70,000 รำย   
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4.1.2 กรมกำรข้ำว  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมกำรฯ จัดท ำแผนบูรณำกำร ศึกษำดูงำนภำยใน/ภำยนอก กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้    

ด้ำนข้ำว 6,761 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว 6,761 แห่ง ส ำรวจควำมต้องกำรเกษตรกร ติดตำมให้ค ำแนะน ำ ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ และ      
กำรส่งเสริมกำรตลำด อยู่ระหว่ำงกำรรอเป้ำหมำยที่ชัดเจนจำก กษ.  

4.1.3 กรมปศุสัตว ์
 พัฒนำผลผลิตและกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย 500 รำย ติดตำมดูแล และให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ 210,000 รำย อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินงำน  
4.1.4 กรมประมง 

ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนประมงแก่เกษตรกร และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ แก่เกษตรกร 70,000 รำย โดยสนับสนุนปลำกินพืช ให้เกษตรกร 1,000 ตัวต่อรำย 
รวม 70,000,000 ตัว ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ 693 ครั้ง และติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 70,000 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 

4.1.5 กรมหม่อนไหม 
เกษตรกรเป้ำหมำย 4,533 รำย มีเป้ำหมำยส่งเสริมองค์ควำมรู้จัดท ำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนหม่อนไหม 21 จุด ประชุมสัมมนำขับเคลื่อน   

กำรด ำเนินงำนโครงกำร 60 รำย และสัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำย กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนหม่อนไหม 120 รำย และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช ำถุง 20,000 ถุง            
ให้เกษตรกร 100 รำย ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้โดยจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนหม่อนไหม 1 ครั้ง 
และติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 4,533 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ 7,638,000 บำท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย 

4.1.6 กรมวิชำกำรเกษตร 
ส่งเสริมองค์ควำมรู้ กำรขยำยพันธุ์พืชผัก กำรจัดกำรโรคพืชสนับสนุนพืชผัก ให้กลุ่มเกษตรกร ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ และติดตำมตรวจเยี่ยม

ระดับจังหวัด อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
4.1.7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี 1,000 รำย (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ 30,000 รำย ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำ
บัญชี และติดตำมกำรจัดท ำบัญชี โดยครูบัญชี 21,000 รำย (70% ของเป้ำหมำย) และติดตำมประเมินผล 1,125 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน  
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4.1.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 เกษตรกรเป้ำหมำย 16,480 รำย มีเป้ำหมำยแนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม จัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร ตรวจเยี่ยม

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 16,480 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. 2563  
4.1.9 กรมพัฒนำที่ดิน 

 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินแก่เกษตรกร 20,000 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 
4.1.10 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ส่งเสริมองค์ควำมรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 992 รำย คิดเปนนร้อยละ 22.04 ของเป้ำหมำย 4,500 รำย ศึกษำดูงำนแปลงต้นแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 4,500 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ 244 รำย โดยต่อยอดต้นแบบ ปี 2562 จ ำนวน 156 รำย และต้นแบบ ปี 2563 จ ำนวน 88 รำย 
และสนับสนุนเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร 4,256 รำย 

4.1.11 กำรยำงแห่งประเทศไทย 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 6,590 รำย เปนนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. 4,234 รำย เกษตรกรทั่วไป 2,356 รำย และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

แก่เกษตรกร 4,234 รำย ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ 1 ครั้ง และติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 6,590 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 
4.1.12 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีเป้ำหมำยติดตำมประเมินผลโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ ำนวน 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำตัวชี้วัด         

เพ่ือกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร  
4.1.13 ข้อเสนอแนะ เห็นควรเร่งรัดหน่วยงำนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้แล้วเสร็จโดยด่วน และเตรียมควำมพร้อมเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  

 

4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  
4.2.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด    

ที่เหมำะสมกับสภำพภูมิสังคมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเปิดโอกำสให้เกษตรกรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ควำมส ำคัญในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้ำงเกษตรกรผู้น ำ
เพ่ือเปนนต้นแบบในกำรประกอบอำชีพให้แก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ สร้ำงและน ำควำมรู้กำรเกษตรทฤษฎีใหม่เปนนแกนในกำรสร้ำงควำมมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน       
แก่เกษตรกรด้วยกำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำย เกษตรกร 2,520 รำย งบประมำณ 4.914 ล้ำนบำท 

 ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดให้แก่เกษตรกร เป้ำหมำยรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกร      
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ติดตำมและประเมินผล 2,520 รำย และปัจจัยกำรผลิต (พันธุ์สัตว์น้ ำ) 10.08 ล้ำนตัว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ 
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4.2.2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่ำกลไกกำรบัญชี  วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นให้สมำชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ รำยสินค้ำ 14 ชนิด อีกทั้งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำบัญชีอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
เป้ำหมำยเกษตรกร จ ำนวน 40,000 รำย งบประมำณ 26.890 ล้ำนบำท 

 ด ำเนินกำรซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 รำย : เกษตรกร 30 รำย) เป้ำหมำย 1,333 รำย และอบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพรำยสินค้ำ และ
ศึกษำดูงำน เป้ำหมำย 40,000 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ ส่วนกำรก ำกับ แนะน ำกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ (70% ของเป้ำหมำย ) และติดตำมผล
กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ (70% ของเป้ำหมำย) เป้ำหมำย 28,000 รำย ส่วนติดตำมประเมินผล 1,500 รำย มีแผนด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 3 และ 4  

4.2.3 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร (กิจกรรมยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของสถำบันเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP) 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรของเกษตรกรสมำชิกให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน รวมทั้งสร้ำงผู้น ำในสหกรณ์และกลุ่มเพ่ือเกษตรกรในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้พื้นฐำนในกำรผลิตสินค้ำมำตรฐำนสู่เกษตรกรสมำชิกในอนำคต เป้ำหมำย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 58 แห่ง 1,100 รำย ใน 2 ชนิดสินค้ำ (ผักและผลไม้)  

 ด ำเนินกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำคุณภำพให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 58 แห่ง ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำคุณภำพสู่มำตรฐำน GAP ให้แก่
สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 1,100 รำย และสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับใบรับรองมำตรฐำน GAP เป้ำหมำย 11 รำย ขณะนี้    
อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 

4.2.4 โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร (กิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม) วัตถุประสงค์ เพ่ือ
สนองงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเปนนแหล่งฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลำนเกษตรกร หรื อประชำชนทั่วไป    
ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนำทักษะและศักยภำพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้ำนงำนศิลปหัตถกรรม เป้ำหมำย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ
ประชำชนทั่วไปที่สนใจ จ ำนวน 1,160 รำย งบประมำณ 107.049 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 5.328 ล้ำนบำท) 

ด ำเนินกำรอบรมหลักสูตรศิลปำชีพเพ่ือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 481 รำย คิดเปนนร้อยละ 55.93 ของเป้ำหมำย 860 รำย ส่วนหลักสูตร
ศิลปำชีพเพ่ือผู้สนใจ เป้ำหมำย 300 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ 

 

4.3 โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมพัฒนำที่ดินเปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกำรผสมปุ๋ยใช้เอง และลดต้นทุนกำรผลิต ให้สถำบันเกษตรกรเปนนศูนย์กลำงในกำรวิเครำะห์ค่ำดิน จัดหำแม่ปุ๋ยมำบริกำร
สมำชิก ให้เกษตรกรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และใช้ปุ๋ยที่ตรงควำมต้องกำรค่ำวิเครำะห์ดินได้อย่ำงเหมำะสม เป้ำหมำย อบรมสมำชิกวิเครำะห์
ดินและกำรใช้ปุ๋ย 7,500 รำย อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ 40,000 รำย และอบรมกำรตรวจวิเครำะห์ดิน 40,000 รำย งบประมำณ 44.070 ล้ำนบำท  
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แผนอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรผสมปุ๋ยแก่เกษตรกร 7,500 รำย สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 5 อบรมกำรจัดท ำบัญชี      
ต้นทุนอำชีพ 40,000 รำย และกำรวิเครำะห์ดินเพื่อสนับสนุนกำรใช้ปุ๋ยผสมเอง 40,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน  
 

4.4 โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้รูปแบบเกษตรผสมผสำน    
เปนนทำงเลือกอีกทำงหนึ่งของเกษตรกรในกำรด ำรงชีพตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรให้สมำชิกมีรำยได้เพ่ิม และ    
เชื่อมโยงธุรกิจในสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยกำรเพ่ิมปริมำณกำรด ำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขำย เงินฝำก และบริกำร เป้ำหมำย สมำ ชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
ที่ได้รับเงินกู้จำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำ จ ำนวน 1,500 รำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 7,500 ไร่ ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด แบ่งเปนนสหกรณ์ 78 แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง รวมทั้งสิ้น 122 แห่ง  

ก ำหนดแผนคัดเลือกสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 1,500 รำย พ้ืนที่ที่ ได้รับกำรส่งเสริมเกษตรผสมผสำน 7,500 ไร่ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 122 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง และมีแผนจัดอบรมและศึกษำดูงำนกำรท ำเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และกลุ่มเกษต รกร 1,500 
รำย และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยกำรผลิตให้แก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รำยละ 6,000 บำท 
 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมพัฒนำ
ที่ดิน และส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประชำชนภำยในพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้
ชุมชนภำยใต้นโยบำยที่ดินแห่งชำติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภคในที่ดินที่ได้รับกำรจัดสรร ให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริม
พัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง ปรับปรุงบ ำรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมในกำรปลูกพืช ให้ค ำแนะน ำกำรผลิตพืชในพ้ืนที่ที่เหมำะสม สนับสนุนกำรใช้
สำรอินทรีย์ ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ รวมทั้งพัฒนำชีวิตควำมเปนนอยู่ดีขึ้น เป้ำหมำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประชำชนภำยใน
พ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนภำยใต้นโยบำยที่ดินแห่งชำติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พ้ืนที่ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบสำธำรณู ปโภคในที่ดินที่ได้รับกำร
จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม 36 พ้ืนที่ ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์และประมง ถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้แก่
เกษตรกร จ ำนวน 10,534 รำย งบประมำณ 64.507 ล้ำนบำท (เบิกจ่ำยแล้ว 1.576 ล้ำนบำท) 

5.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนในพ้ืนที่โครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล เป้ำหมำย 165 พ้ืนที่ จัดอบรมให้มีค วำมรู้      
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ เป้ำหมำย 22 พื้นที่ จ ำนวน 1,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
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5.2 จัดอบรมให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร เป้ำหมำย 1,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะลี้ยงสัตว์น้ ำ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ เป้ำหมำย 2,400 รำย และจัดตั้งจุดสำธิตกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำ และบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำสำธำรณะในพ้ืนที่ เป้ำหมำย 5 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
5.4 ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพืชที่เหมำะสมกับศักยภำพพ้ืนที่แก่เกษตรกร ด ำเนินกำรได้ 166 รำย คิดเปนนร้อยละ 11.58 ของเป้ำหมำย 1,434 รำย 
5.5 จัดอบรมให้มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรกำรพัฒนำคุณภำพดินให้แก่เกษตรกร เป้ำหมำย 4,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
5.6 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบสำธำรณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวมด ำเนินกำรได้ 1 พ้ืนที่ คิดเปนนร้อยละ 2.7 8      

ของเป้ำหมำย 36 พื้นที่ และมีกำรอบรมเกษตรกรเพ่ือยกระดับรำยได้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ เป้ำหมำย 700 รำย  
 

6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  
6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกรมกำรข้ำว เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้ำวมีรำยได้เพ่ิมขึ้น และลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ประชำกร โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำ ชุมชน โดยส่งเสริมและ
พัฒนำกำรผลิตสินค้ำข้ำวอย่ำงเปนนระบบทั้งกำรผลิตข้ำวเปลือกกำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรตลำด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรลดต้นทุน
กำรผลิตข้ำว และพัฒนำข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวให้เปนนสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มำตรฐำน ปลอดภัยและสำมำรถต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์  และส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง    
ของชุมชน สร้ำงอำชีพรำยได้ พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้มีควำมมั่นคง เป้ำหมำย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้ำวได้รับกำรสนับสนุนพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตั้งแต่ระดับ ต้นน้ ำ       
กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำอย่ำงเปนนระบบ งบประมำณ 12.545 ล้ำนบำท 

กำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีเป้ำหมำยจัดท ำกิจกรรมส่งเสริมควำมเข็มแข็งใน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำวอินทรีย์ไปต่ำงประเทศ โดยกำร
ส่งเสริมกำรท ำระบบ ICS ของมำตรฐำนอินทรีย์ต่ำงประเทศของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 10 กลุ่ม ด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยข้ำว Q ของชุมชน โดยกำรให้ค ำแนะน ำกำร
จัดท ำระบบ GMP โรงสีข้ำวของวิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์ จ ำนวน 10 โรง และด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกข้ำว ซึ่งมี 3 กิจกรรม ได้แก่ กำรต่อยอดพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวให้เปนนสินค้ำ จ ำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรผลิตและกำรตลำดให้กับเกษตรกร จ ำนวน 50 รำย จัดสั มมนำเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพควำมเข็มแข็งกลุ่ม จ ำนวน 80 รำย และสัมมนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกรยุคใหม่ในกำรขับเคลื่อนงำน จ ำนวน 50 รำย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอจัดสรรงบประมำณ
ให้กับศูนย์วิจัยข้ำวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว เพ่ือเตรียมจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 
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6.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง  มีกรมประมง เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์   
ของทรัพยำกรสัตว์น้ ำในเขตทะเลชำยฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรำยได้เพ่ิมข้ึน มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรประกอบอำชีพกำรประมง และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น้ ำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำย 
พัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ชำยฝั่งทะเล และชำวประมงพ้ืนบ้ำนสำมำรถจับสัตว์น้ ำได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
งบประมำณ 38.000 ล้ำนบำท 

กำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีเป้ำหมำยประชุมชี้แจงให้กับเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปนนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร รวมทั้ งส ำรวจ     
ควำมต้องกำรภำยในชุมชน หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนใน 144 ชุมชน เพ่ือให้
คณะท ำงำนส่วนกลำง คณะท ำงำนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและแก้ไขปัญหำเกษตรระดับอ ำเภอ (Operation Team : OT) และคณะท ำงำนขับเคลื่อน
นโยบำยของกรมประมง (Fisheries Co – Ordinator : FC) พิจำรณำและอนุมัติโครงกำร และจะมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ทั้ง 22 จังหวัด ทั้งนี้       
อยู่ระหว่ำงรอจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2563 เพ่ือด ำเนินกำร 

6.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกำสช่องทำง  
กำรผลิตผ้ำไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรำยใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพและเสริมสร้ำงศักยภำพกลุ่มเกษตรกรรำยใหม่ให้มีควำมเข้มแข็งสำม ำรถพ่ึงตนเองได้ก่อให้เกิด
รำยได้ควำมมั่นคงและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมกำรผลิตและสร้ำงสินค้ำที่เปนนอัตลักษณ์เฉพำะตัว เป้ำหมำย เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ศมม.ฯ เครือข่ำย 
ประกอบด้วยเกษตรกรรำยใหม่ ๑๐ กลุ่ม และรำยเก่ำ ๗๐ กลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครรำชสีมำ สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลรำชธำนี ขอนแก่น กำฬสิ นธุ์ 
หนองคำย ชัยภูมิ สงขลำ ชุมพร น่ำน ล ำปำง พะเยำ และเชียงรำย งบประมำณ 12.679 ล้ำนบำท  

กำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีเป้ำหมำยด ำเนินงำนชี้แจงโครงกำรและติดตำมงำน จ ำนวน 1 ครั้ง และมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนหม่อนไหมให้กับเกษตรกรเป้ำหมำย จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำรคิดต้นทุนกำรผลิตและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป้ำหมำยเกษตรกร 120 รำย หลักสูตร
ทบทวนควำมรู้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำไหมที่ดีมีคุณภำพ เป้ำหมำยในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม จ ำนวน 70 กลุ่ม หลักสูตรส่งเสริมและสร้ำงกระบวนกำรผลิตผ้ำไหมที่
มีคุณภำพส ำหรับกลุ่มเกษตรกรรำยใหม่ เป้ำหมำยในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ จ ำนวน 10 กลุ่ม และหลักสูตรส่งเสริมกำรจัดกำรตลำดและเตรียมพร้อมในกำรเปนน
ผู้ประกอบกำรที่ดี ในกลุ่มเกษตรกรใหม่ และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม จ ำนวน 80 รำย นอกจำกนี้จะด ำเนินกำรจัดสัมมนำเครือข่ำย ผู้ผลิตพบผู้บริโภค จ ำนวน 1 ครั้ง            
ซึ่งกำรด ำเนินกิจกรรมจะมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ เส้นไหมยืน และอุปกรณ์ส ำหรับทอผ้ำให้ด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่ำงรอกำรจัดสรร งบประมำณ ปี พ.ศ. 2563    
เพ่ือด ำเนินกำร 
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6.4 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
เกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำ   
ให้องค์กรเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มอย่ำงยั่งยืน และเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำกันเอง 
ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของสมำชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพ่ือควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในระดับชุมชน ท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต 
สุขภำพ ครอบครัว กำรเงิน และอำชีพ ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภำพให้เปนนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ื อเปนนกลไกในกำรจัดกำรเรียนรู้รวมถึง         
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ขยำยผลสู่ชุมชนและเครือข่ำย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ผลงำนดีเด่นของเกษตรกรและสถำบัน เกษตรกรให้เปนนที่
ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเปนนแบบอย่ำงในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร เป้ำหมำย กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 
จ ำนวน 27,605 รำย งบประมำณ 34.245 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 0.458 ล้ำนบำท  

กำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร 4 กิจกรรม ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563  (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) รำยละเอียดดังนี้   

6.4.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรให้มีควำมเข้มแข็ง ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ จ ำนวน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 
วิเครำะห์ศักยภำพ และจัดท ำแผนพัฒนำกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร สู่ Smart Group ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 945 รำย คิดเปนน ร้อยละ 16.36 ของเป้ำหมำย 5,775 รำย 
และในระยะที่ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะกำรเปนนผู้ประกอบกำรเกษตรตำมแผนกำรผลิตรำยบุคคล ( IFPP) ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 225 รำย คิดเปนนร้อยละ 5.84    
ของเป้ำหมำย 3,850 รำย  

6.4.2 กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ด ำเนินกำร 3 ด้ำน ได้แก่  
 1) พัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมินสถำนกำรณ์ วิ เครำะห์พ้ืนที่ และจัดท ำ

แผนกำรพัฒนำเปนนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 262 รำย คิดเปนนร้อยละ 17.01 ของเป้ำหมำย 1,540 รำย และระยะที่ 2 พัฒนำทักษะกำรเปนนวิทยำกร
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 80 รำย คิดเปนนร้อยละ 5.19 ของเป้ำหมำย 1,540 รำย    

 2) เตรียมควำมพร้อมสู่ Smart  Group จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมินสถำนกำรณ์วิเครำะห์พ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
กลุ่มสู่ Smart Group ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 284 รำย คิดเปนนร้อยละ 9.69 ของเป้ำหมำย 2,930 รำย และระยะที่ 2 พัฒนำศักยภำพกลุ่มสู่ Smart Group จ ำนวน 
70 รำย คิดเปนนร้อยละ 2.39 ของเป้ำหมำย 2,930 รำย   
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 3) พัฒนำบทบำทผู้น ำในกำรขับเคลื่อนงำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภำพผู้น ำระดับจังหวัด ด ำเนินกำรได้ 100 รำย 
คิดเปนนร้อยละ 6.49 ของเป้ำหมำย 1,540 รำย  

6.4.3 กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกลุ่มยุวเกษตรกร ด ำเนินกำร 2 ด้ำน ได้แก่  
 1) พัฒนำศักยภำพกลุ่มเตรียมควำมพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำสู่ Smart Group ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 750 รำย 

คิดเปนนร้อยละ 5.67 ของเป้ำหมำย 13,230 รำย และจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยที่ปรึกษำยุวเกษตรกรระดับจังหวัด จ ำนวน 200 รำย คิดเปนน    
ร้อยละ 5.19 ของเป้ำหมำย 3,850 รำย   

 2) เตรียมควำมพร้อมผู้น ำเยำวชนไปฝึกงำนตำมข้อตกลงควำมร่วมมือกับสภำกำรแลกเปลี่ยนทำงกำรเกษตรของญี่ปุ่น ( JAEC) และแลกเปลี่ยน   
ยุวเกษตรกรไทยกับวิทยำลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น เป้ำหมำย 6 รำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

6.4.4 กิจกรรมส่งเสริมควำมม่ันคงด้ำนอำหำรในระดับชุมชน ด ำเนินกำรส่งเสริม 2 ด้ำน ได้แก่  
 1) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในครัวเรือนและชุมชน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1สร้ำงกำรรับรู้

วิเครำะห์พ้ืนที่ และจัดท ำแผนสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำร ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 300 รำย คิดเปนนร้อยละ 12.99 ของเป้ำหมำย 2,310 รำย และระยะท่ี 2 พัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรเกษตร และเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในครัวเรือนและชุมชน ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 90 รำย คิดเปนนร้อยละ 3.90 ของเป้ำหมำย 2,310 รำย    

 2) ขยำยผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของหมู่บ้ำน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 2 ระยะ ได้แก่ จัดท ำแผนพัฒนำแหล่งผลิต
อำหำรคุณภำพในชุมชน และพัฒนำทักษะตำมแผนพัฒนำแหล่งผลิตอำหำรคุณภำพในชุมชน เป้ำหมำย 180 รำย ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

6.5 กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ มีกรมพัฒนำที่ดิน เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกร  
มีศักยภำพในกำรผลิตด้วยวิธีกำรเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสำธิตกำรพัฒนำที่ดิน ปรับปรุง บ ำรุงดินให้มีควำมเหมำะสมกับกำรผลิตพืช และเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกำรผลิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป .ก. เป้ำหมำย ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 
นครรำชสีมำ กำญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กำฬสินธุ์ อุทัยธำนี สุรำษฎร์ธำนี และน่ำน จ ำนวนเกษตรกร 1,080 รำย งบประมำณ 15.519 ล้ำนบำท 

ปี 2563 มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกร จ ำนวน 1,080 รำย ซึ่งขณะนี้ก ำลังรอ   
กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2563 

6.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรกรสมำชิกวิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์กำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพได้มำตรฐำนเปนนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปนนที่ยอมรับของผู้บริโภค และพัฒนำควำมรู้และส่งเสริมกำรใช้ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้ำงผู้น ำเกษตรก รรุ่นใหม่ เพ่ือเปนนกลไก
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ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตตลอดห่วงโซ่ เป้ำหมำย วิสำหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ ำนวน 10 จังหวัด 10 กลุ่ ม/สหกรณ์ เกษตรกร
จ ำนวน 450 รำย งบประมำณ 3.877 ล้ำนบำท  

จัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้สอดรับกับแผนพัฒนำอำชีพ แผนพัฒนำสถำบันเกษตรกรเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
เกษตรกร ด ำเนินกำร 1 กลุ่ม 1 จังหวัด คิดเปนนร้อยละ 10 ของเป้ำหมำย 10 กลุ่ม 10 จังหวัด มีเกษตรกรร่วมจัดท ำแผนพัฒนำฯ จ ำนวน 17 รำย คิดเปนนร้อยละ 3.79 
ของเป้ำหมำย 450 รำย ส่วนกำรประเมินก่อนด ำเนินโครงกำรฯ กำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
กำรสรุปโครงกำรฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOPมีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปนนหน่วยงำน
ด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนวิสำหกิ จชุมชนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้วิสำหกิจชุมชนของวิสำหกิจ
ชุมชน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน เป้ำหมำย สมำชิกวิสำหกิจชุมชน 17,640 รำย (วิสำหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) 
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรวิสำหกิจชุมชน สมำชิกวิสำหกิจชุมชน 770  รำย (77 แห่ง) ได้รับควำมรู้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร   
โดยกำรแปรรูปเปนนผลิตภัณฑ์ งบประมำณ 46.736 ล้ำนบำท 

7.1 กิจกรรมกำรสนับสนุนกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548/ส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน  
7.1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนระดับจังหวัด เป้ำหมำยจัดประชุม 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 77 ครั้ง ด ำเนินกำร         

จัดประชุมแล้ว 5 ครั้ง คิดเปนนร้อยละ 6.49 ของเป้ำหมำย  
7.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนวิสำหกิจชุมชน เป้ำหมำยจัดประชุม 77 จังหวั ด จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 77 ครั้ง ด ำเนินกำร         

จัดประชุมแล้ว 3 ครั้ง คิดเปนนร้อยละ 3.90 ของเป้ำหมำย  
7.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน 

7.2.1 ประเมินศักยภำพและจัดท ำแผนพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน โดยกำรส่งเสริมให้วิสำหกิจชุมชนประเมินศักยภำพและจัดท ำแผนพัฒนำกิจกำร
วิสำหกิจชุมชน เป้ำหมำย 17,640 รำย ด ำเนินกำรแล้ว 2,090 รำย  คิดเปนนร้อยละ 11.85 ของเป้ำหมำย 

7.2.2 ประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ด ำเนินกำรแล้ว 1 จังหวัด คิดเปนนร้อยละ 1.30 ของเป้ำหมำย 77 จังหวัด 
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8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มีกรมสงเสริมสหกรณ์ เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง
บุคลำกรที่เก่ียวข้อง พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนสำกลรวมทั้งบุคลำกรที่เก่ียวข้อง น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนสำกล เป้ำหมำย สหกรณ์จ ำนวน 68 แห่ง งบประมำณ 28.924 ล้ำนบำท  

ก ำหนดแผนพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ในสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 68 แห่ง จ ำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร  
9.1 กิจกรรมเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ครบวงจรด้ำนกำรผลิต วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร ให้ชำวนำสำมำรถจ ำหน่ำยข้ำว

อินทรีย์และข้ำว GAP ที่ได้มำตรฐำน (GAP) ได้ในรำคำที่สูงขึ้นตำมมำตรฐำน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำตลำด Smart Market ตลำดข้ำวประชำรัฐ และ Rice Shop 
เป้ำหมำย 77 แห่ง พ้ืนที่ด ำเนินกำร 62 จังหวัด งบประมำณ 8.685 ล้ำนบำท 

ก ำหนดแผนจัดประชุมเพ่ือเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบกำร 42 ศูนย์ เชื่อมโยงตลำดข้ำวขำยตรง    
โดยส่งเสริมสนับสนุนตลำดข้ำวประชำรัฐระดับชุมชน/จังหวัด 30 ศูนย์ จัดงำนรณรงค์ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงตลำดข้ำว จัด Business Matching ระหว่ำงผู้ประกอบกร 1 ครั้ง 
และอยู่ระหว่ำงโอนงบประมำณให้กับศูนย์วิจัยข้ำวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว 

9.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร วัตถุประสงค์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุน
กำรผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ และผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน พัฒนำและคัดเลือกสินค้ำด้ำนกำรเกษตร/สินค้ำแปรรูปด้ำนกำรเกษตร 
ที่มีศักยภำพในกำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์ให้เกษตรกรมีกำรวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด พัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรหรือตลำดเกษตรกร      
ให้เปนนเอกลักษณ์และเปนนแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ ประชำสัมพันธ์ตลำดสินค้ำเกษตรหรือตลำดเกษตรกร/สินค้ ำด้ำนกำรเกษตร
ออนไลน์ให้เปนนที่รู้จักและกระตุ้นกำรรับรู้ของผู้บริโภคในวงกำรที่กว้ำงขึ้น สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรตลำดด้วยกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ ำยผลผลิตคุณภำพ เป้ำหมำย      
ตลำดเกษตรกร จ ำนวน 77 จังหวัด งบประมำณ 13.430 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.755 ล้ำนบำท 

9.2.1 พัฒนำควำมรู้ศักยภำพของเกษตรกรและเครือข่ำย 105 รำย คิดเปนนร้อยละ 8.82 ของเป้ำหมำย 1,190 รำย 
9.2.2 พัฒนำตลำดเกษตรกร 2 จังหวัด คิดเปนนร้อยละ 2.60 ของเป้ำหมำย 77 จังหวัด 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์       
เปนนหน่วยงำนด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภำพด้ำนผลิต ตลำดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย กลุ่มสินค้ำ Cluster รวม 12 
ชนิดสินค้ำ และผลักดันให้สถำบันเกษตรกรเปนนศูนย์กลำงในกำรรวบรวมผลผลิตสินค้ำเกษตรของสมำชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือแก้ไขรำคำสินค้ำเกษตรให้มี
เสถียรภำพอย่ำงยั่งยืน ในกำรน ำระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเปนนธรรม (Profit Sharing) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรในสินค้ำข้ำว มันส ำปะหลัง 
ยำงพำรำ และปำล์มน้ ำมัน เป้ำหมำย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง งบประมำณ 5.816 ล้ำนบำท  

10.1 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง พัฒนำด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรผลิตและกำรตลำดให้แก่สมำชิกสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกร 11 รำย อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 

10.2 ฝึกอบรมคณะกรรมกำรสหกรณ์ ผู้จัดกำรสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจกำร ก ำกับ แนะน ำ ติดตำมประเมินผล 400 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแนวทำง        
กำรปฏิบัติงำน 



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และกรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันำระบบแผนทีแ่ปลงทีดิ่นของ ส .ป.ก. เปน็มำตรฐำนสำกล และมีควำมละเอียด แม่นย ำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส ำรวจรังวัดแปลงทีดิ่น

ของ ส.ป.ก. 
2. เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกแก่เกษตรกร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทีม่ำใช้บริกำร
3. เพือ่ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและกำรถือครองทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
4. เพือ่ส่งเสริมพฒันำอำชีพด้ำนปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

เปา้หมายของโครงการ 1. เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น และผู้เข้ำมำรับบริกำรกับ ส.ป.ก.  
2. เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมอำชีพและแก้ไขปญัหำกำรใช้ทีดิ่นท ำกินด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 1,000 รำย

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 308,989,800 บำท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    1.1 ปรับปรุงแผนทีแ่ปลงทีดิ่นตำมมำตรฐำน ไร่ 260,000 31,535 12.13
RTK GNSS NETWORK
    1.2 กำรใหบ้ริกำรศูนย์บริกำรประชำชน รำย 143,000 44,778 31.31
    1.3 จัดทีดิ่นท ำกินใหก้ับเกษตรกร และผู้ไร้ทีดิ่นท ำกิน รำย 63,000 1,906 3.03

บำท 299,295,100 26,074,000 8.71  - บรูณำกำรงบประมำณอื่นไปพลำงก่อน
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เปา้หมาย ร้อยละ

1. โครงการบริหารจดัการที่ดนิท ากินแก่เกษตรกรรายยอ่ยและผู้ดอ้ยโอกาส

    1.4 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันำอำชีพเพือ่แก้ไขปญัหำทีดิ่น รำย 1,000 - -  - อยู่ระหว่ำงเสนอทำงเลือกอำชีพใหแ้ก่
ท ำกินของเกษตรกร : ส่งเสริมอำชีพแก่เกษตรกรทีไ่ด้รับกำรจัดสรร เกษตรกร
ทีดิ่นท ำกินโดยส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรแบบผสมผสำนตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพยีง ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรเล้ียงไก่
พืน้เมือง สุกรชีวภำพ  โคเนือ้ และกำรปลูกพชือำหำรสัตว์
    2.2 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 9,694,700 - -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บำท 308,989,800 26,074,000 8.44
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เปน็ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทัง้การใหบ้ริหารทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในพืน้ที ่เปน็กลไกในการบรูณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปญัหาและพฒันาการเกษตรในพืน้ที่

เปา้หมายของโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี 
ศูนย์เรียนรู้พชืผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 376,023,300 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 การพฒันาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

ศูนย์ 882 27 3.06
สินค้าเกษตร
          2) การพฒันาศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์ 2,646 31 1.17
    1.2 กิจกรรมสนับสนุนการใหบ้ริการของ ศพก. และเครือข่าย
          1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เร่ิมต้นฤดูกาล ศูนย์ 882 10 1.13
ผลิตใหม่ (Field day)
          2)  การสนับสนุนการใหบ้ริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ 882 14 1.59
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2. โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร

แผนปฏบิตัิงาน

          1) การพฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต


ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    1.3 กิจกรรมพฒันาเกษตรกรผู้น า
          1) จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า ราย 26,460 1,272 4.81
          2) พฒันาเกษตรกรผู้น า ศพก. เครือข่าย ราย 11,742 116 0.99
    1.4 การพฒันาศูนย์เครือข่าย
          1) อบรมเชิงปฏบิติัการเจ้าหน้าทีอ่ารักขาพชืหลักสูตร ราย 335 - -
การเปน็หมอพชื และการด าเนินงานคลินิกพชื
          2) การพฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน
              2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ ศูนย์ 1,764 173 9.81
ศัตรูพชื (ศูนย)์
              2.2) สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพชื แปลง 154 6 3.90
อย่างเหมาะสมตามสภาพพืน้ที่
          3) การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือน
การระบาดศัตรูพชืฯ
              - สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ แปลง 3,092 173 5.60
ศัตรูพชื การจัดระดับชั้นและการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น 
          4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุย๋อย่างมี
ประสิทธิภาพ
              - จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ ศูนย์ 882 56 6.35

บาท 239,562,400 31,613,900 13.20
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 พฒันาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์ 882 113 12.81
    2.2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ศูนย์ 882 81 9.18
    2.3 พฒันาเกษตรกรเครือข่ายทีม่ีศักยภาพ ราย 8,820 1,971 22.35
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    1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    2.4 พฒันาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ แหง่ 64 1 1.56
บาท 22,677,100 1,239,890 5.47

3. กรมประมง
    3.1 พฒันาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง
           1) ศูนย์หลัก ศูนย์ 882 15 1.70
           2) ศูนย์เครือข่าย
               2.1) รายเดิม ศูนย์ 4,410 25 0.57
               2.2) รายใหม่ ศูนย์ 882 - -
    3.2 พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ศูนย์ 882 15 1.70
    3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร ราย 88,200 - -
    3.4 ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คร้ัง 882 - -
    3.5 สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO ศูนย์ 882 12 1.36
และงานบรูณาการระหว่างหน่วยงาน

บาท 33,617,000 201,100 0.60
4. กรมหม่อนไหม
    4.1 พฒันา ศพก. หลัก ศูนย์ 3 - -    - อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและโอนเงิน
    4.2 พฒันาศูนย์เครือข่าย ศูนย์ 29 - - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพ
          1) ศูนย์เดิม ป ี61 ศูนย์ 3 - - การผลิตสินค้าเกษตร ศพก. ด้านหม่อนไหม
          2) ศูนย์เดิม ป ี62 ศูนย์ 12 - - ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
          3) ศูนย์ใหม่ ป ี63 ศูนย์ 14 - -
    4.3 พฒันาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ราย 260 - -
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    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    2.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    4.4 กิจกรรมสนับสนุนการใหบ้ริการ
          1) ศูนย์หลัก ศูนย์ 3 - -
          2) ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ 29 - -
    4.5 จัดท าโปสเตอร์ เอกสารแผ่นพบั ด้านหม่อนไหม ศูนย์ 163 - -
    4.6 ร่วมจัดงาน Field Day ศูนย์ 163 - -
    4.7 กิจกรรมบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
          - สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ราย 60 - -
    4.8 ประสานงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 30 - -

บาท 5,100,000 - -
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยใหเ้กษตรกร ราย 750 - -  - อยู่ระหว่างการก าหนดแผนปฏบิติังาน
    5.2 การจัดท าแปลงต้นแบบน าเทคโนโลยีการผลิตพชืในแต่ละ แปลง/ไร่ 250 - -
ชนิดพชืเพือ่เปน็ฐานเรียนรู้
    5.3 การผลิตขยายศัตรูพชืธรรมชาติเพือ่น าไปใหเ้กษตรกรเครือข่าย ชนิด 16 - -
ของ ศพก. ผลิตขยายและปล่อยในแปลงการควบคุมศัตรูพชื

บาท 20,000,000 - -
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    6.1 พฒันาศักยภาพครูบญัชีประจ าศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 - -  - อยู่ระหว่างการก าหนดแผนปฏบิติังาน
         1) ด าเนินการจัดอบรมพฒันาอาสาสมัครเกษตรด้านบญัชี ราย 882 - -
(ครูบญัชี) ประจ าฐานเรียนรู้
         2) พฒันาฐานเรียนรู้ด้านบญัชีประจ าศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 - -
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    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    4.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

         3) ใหบ้ริการความรู้ด้านการจัดท าบญัชีแก่ผู้ทีส่นใจ ศูนย/์ราย 882 - -
โดยครูบญัชีเกษตรกรอาสา
         4) ติดตามประเมินผล ศูนย์ 177 - -

บาท 29,660,100 - -
7. กรมพัฒนาทีด่ิน
    7.1 พฒันาเทคโนโลยีการพฒันาทีดิ่นใน ศพก.  - อยู่ระหว่างการก าหนดแผนปฏบิติังาน
         1) การพฒันาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพ ศูนย์ 882 - -
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
         2) สนับสนุนการใหบ้ริการ ศพก. ศูนย์ 882 - -

บาท 8,731,800 - -
8. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
    8.1 กิจกรรมสนับสนุนการใหบ้ริการ ศพก. และ เครือข่าย
การใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 505 - -

บาท - - -
9. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรม
    9.1 การคัดเลือก ศพก. การขอความเหน็ชอบการจัดต้ัง ศพก . ศูนย์ 140 14 10.00
เครือข่ายการพฒันาฐานการเรียนรู้
    9.2 สร้างและพฒันาศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์ 140 - -

บาท 6,356,000 488,400 7.68
10. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      10.1 พฒันาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจ า
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร
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    9.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    7.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    8.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    6.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แผนปฏบิตัิงาน ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

             1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พฒันาศักยภาพ ศกอ. ราย 882 - -
ด้านการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
             2) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ราย 720 86 11.94
Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส ใหเ้กษตรกร
แปลงใหญ่ ณ ศพก. เพือ่ใหเ้กษตรกรแปลงใหญ่ค านวณต้นทนุ
การผลิตของตนเอง
             3) กิจกรรมขับเคล่ือน ศพก. เพือ่ส่งเสริมบทบาท ศกอ. ศูนย์ 882 - -
ในทอ้งถิ่น
             4) กิจกรรมสัมมนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาระดับประเทศ ราย 882 - -
             5) พฒันาศักยภาพ ศกอ. 3 จังหวัดชายแดนใต้ ราย 60 - -
             6) การพฒันาหลักสูตรการเรียนรู้ งาน 1 - -
             7) ติดตามและประเมินผล เร่ือง 1 - -

บาท 10,318,900 82,750 0.80
บาท 376,023,300 33,626,040 8.94
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      10.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
11. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 57,790 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 151,556,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 การพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
          1) การขับเคล่ือนการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
               - สัมมนาเชิงปฏบิติัการขับเคล่ือนการพฒันาเกษตรกร ราย 40 40 100.00
รุ่นใหม่
          2) พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer ราย 2,875 343 11.93
          3) สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
              - อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ Young Smart Farmer ราย 450 100 22.22
    1.2 การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
          1) พฒันาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer ราย 17,640 1,840 10.43
          2) พฒันา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ราย 375 - -

บาท 62,107,800 4,615,600 7.43
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             3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)                   
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

เพือ่พฒันาใหเ้กษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทัง้ทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และใหเ้กษตรกรสมาชิก
กลุ่มเปา้หมายมีรายได้เพิม่ขึ้น พร้อมทีจ่ะพฒันาใหม้ีคุณสมบติัของสมาชิกปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

2. กรมการข้าว
 - อยู่ระหว่างการด าเนินการวางแผน

ราย 15,000 - - การด าเนินงานจัดท าคู่มือการปฏบิติังาน 
ป ี2557 - 2561 พร้อมทัง้โอนและจัดสรรงบประมาณใหก้ับ

ราย 350 - - ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวส่วนภมูิภาค
ใหเ้กษตรกรปราดเปร่ืองต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer)
1 รุ่น

ราย 350 - -
เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพือ่พฒันาเปน็เกษตรกร
ปราดเปร่ืองต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จ านวน 3 รุ่น

ราย 500 - -
เศรษฐกิจพอเพยีง" ใหแ้ก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer
จ านวน 5 รุ่น 

ราย 50 - -
(Young Smart Farmer) 1 รุ่น

ราย 850 - -
รุ่นใหม่ทีผ่่านการอบรมฯ เพือ่จ าแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม
และจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 

ราย 600 - -
ของชาวนาอาสา

ราย 600 - -
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    2.1 กิจกรรมพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง
          1) ส ารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูล 

          2) อบรมหลักสูตร "พฒันาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" 

          3) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบือ้งต้น" ใหแ้ก่

          4) อบรมหลักสูตร "เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ

          5) อบรมหลักสูตร "พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่" 

          6) ประเมินคุณสมบติัเกษตรกรปราดเปร่ือง และเกษตรกร

    2.2 การสร้างและพฒันาชาวนาอาสา
          1) จัดประชุมชาวนาอาสาเพือ่ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

          2) สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาอาสา



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

แหง่ชาติ
สาขา 4 - -

หน่วยงาน 1 - -
เกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ

บาท 25,455,000 - -
3. กรมปศุสัตว์

ราย 1,700 244 14.35
ราย 770 118 15.32
ราย 3,840 296 7.71
ราย 790 52 6.58
ราย 100 - -
ราย 7,100 197 2.77
ราย 154 - -
บาท 8,085,600 416,702 5.15

4. กรมประมง
ราย 15,000 15,000 100.00  - คัดเลือกเกษตรกรเพือ่พฒันาสู่ SF 
บาท 21,640,000 391,333 1.81 15,000 ราย

5. กรมหม่อนไหม
    5.1 ก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานโครงการ  - ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

          1) จัดประชุมคณะท างานขับเคล่ือนงานพฒันาหม่อนไหม
 คร้ัง 3 - - งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไปพลางก่อน)

อาสา Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม เมือ่วันที ่2 ธ.ค. 62

1-11

    3.5 พฒันาเจ้าหน้าที ่Smart Officer

    2.3 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบนัเกษตรกรดีเด่น

          1) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น 
          2) ติดตามงานกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบนั

    3.6 สนับสนุนวัสดุการเกษตร
    3.7 ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ
    3.8 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    4.1 พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    3.1 พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
    3.2 พฒันาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
    3.3 พฒันา Smart Farmer ต้นแบบ

    4.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    3.4 สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

          2) จัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmer หม่อนไหม/
 คร้ัง 1 - -
หม่อนไหมอาสา"

คร้ัง 1 - -
    5.2 ขึ้นทะเบยีนและตรวจสอบคุณสมบติัก่อนได้รับการพฒันา
          1) ขึ้นทะเบยีนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ราย 1,500 - -
(รายใหม่)
         2) ตรวจสอบคุณสมบติัเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ราย 2,921 - -
         3) ขึ้นทะเบยีนหม่อนไหมอาสา (รายใหม่) ราย 320 - -
    5.3 การพฒันาเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/
หม่อนไหมอาสา
         1) พฒันา Developing Smart Farmer หม่อนไหม ราย 840 - -
         2) พฒันา Existing Smart Farmer หม่อนไหม ราย 300 - -
         3) พฒันาบทบาท Smart Farmer Model หม่อนไหม ราย 40 - -
         4) จัดศึกษาดูงาน ณ จุดด าเนินการของ Smart Farmer
          ราย 60 - -
Model หม่อนไหม
         5) การพฒันาหม่อนไหมอาสา
             5.1) พฒันาหม่อนไหมอาสา (รายเดิม) ราย 500 - -
             5.2) พฒันาหม่อนไหมอาสา (รายใหม่) ราย 320 - -

เล่ม 1,000 - -
             5.4) จัดท าบตัรประจ าตัวหม่อนไหมอาสา (รายใหม่) ราย 320 - -
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          3) จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

             5.3) จัดท าคู่มือ "หม่อนไหมอาสา" (รายใหม่)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

    5.4 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/
หม่อนไหมอาสา
          1) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 
 ราย 21 21 100.00
ประจ าป ี2563
          2) จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายหม่อนไหมอาสา กลุ่ม 21 21 100.00
          3) จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์จุดด าเนินงานของ Smart
 ปา้ย 1,820 - -
Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) และหม่อนไหมอาสา (รายใหม่)
          4) จัดท า E-Book แนะน า เกษตรกร Smart Farmer ราย 3,000 - -
หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา
          5) จัดท า E-Mapping แนะน าถิ่นทีอ่ยู่ของเกษตรกร ราย 3,000 - -
Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา
    5.5 ติดตามนิเทศงานโครงการ คร้ัง 3 - -
    5.6 อ านวยการกรมหม่อนไหม หน่วยงาน 1 - -

บาท 7,039,600 - -
6. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

ราย 3,500 790 22.57
(Smart Farmer) 

ราย 1,200 225 18.75
บาท 27,228,000 3,290,000 12.08

7. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 151,556,000 8,713,635 5.75
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    6.2 สร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
    6.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

    6.1 พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏรูิปทีดิ่น



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทำน กรมพฒันำทีดิ่น ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กำรยำงแหง่ประเทศไทย 
และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

และขั้นที ่๓ ได้ต่อไป
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 70,000 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 182,487,960 บำท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - คัดเลือกเกษตรกรเปน็จุดเรียนรู้ แหง่ 4,500 1,644 36.53
    1.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏบิติักำร
          1) จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้
               - เกษตรกร รำย 70,000 147 0.21
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เปา้หมาย ร้อยละ

4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
4.1 โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฏีใหม่

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

1. เพือ่ร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำทีสุ่ดมิได้ทีท่รงมีต่อปวงชนชำวไทย
2. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏบิติัตำมระบบเกษตรทฤษฎใีหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้
เพือ่กำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมัน่คงและยั่งยืน
3. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรม ทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎใีหม่ขั้นที ่๑ และสำมำรถพฒันำไปสู่ขั้นที ่๒ 

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    1.3 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร รำย 70,000 2,611 3.73
    1.4 กำรประชำสัมพนัธ์ สร้ำงกำรรับรู้ คร้ัง 76 16 21.05
    1.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตรระดับจังหวัด รำย 70,000 1,760 2.51
    1.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 6,344,560 7,360 0.12
2. กรมการข้าว  

          1) จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้
          2) ประชุมคณะกรรมกำรฯ
          3) จัดท ำแผนบรูณำกำร    แหง่/รำย -/6,761 - -  - อยู่ระหว่ำงรอเปำ้หมำยทีช่ัดเจนจำก กษ.
          4) ศึกษำดูงำนภำยใน/ภำยนอก
          5) กำรสร้ำงเครือข่ำย
          6) กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำว
    2.2 สนับสนุนปจัจัยกำรผลิต
          - จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ด้ำนข้ำว แหง่ 6,761 - -  - อยู่ระหว่ำงรอเปำ้หมำยทีช่ัดเจนจำก กษ.

    2.3 ประสำน อ ำนวยกำร/ติดตำมใหค้ ำแนะน ำเกษตรกร
          1) ส ำรวจควำมต้องกำรเกษตรกร คร้ัง/รำย - - -
          2) ติดตำมใหแ้นะน ำ คร้ัง/รำย - - -

    2.4 ประชำสัมพนัธ์/สร้ำงกำรรับรู้
          1) ส่ือประชำสัมพนัธ์ คร้ัง - - -
          2) จัดนิทรรศกำร คร้ัง - - -
    2.5 ส่งเสริมกำรตลำด คร้ัง - - -
    2.6 งบประมำณเบกิจ่ำย บำท 5,750,000 - -
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    2.1 ส่งเสริมกำรท ำเกษตรทฤษฎใีหม่ด้ำนข้ำว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

3. กรมปศุสัตว์
    3.1 พฒันำผลผลิตและกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย เครือข่ำย 500 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
    3.2 ติดตำมดูแล และใหค้ ำแนะน ำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎใีหม่ รำย 210,000 - -
    3.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 54,320,900 - -
4. กรมประมง
    4.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 70,000 - -
    4.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฎบิติักำร
          - กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนประมง รำย 70,000 - -
    4.3 กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต
          - สนับสนุนพนัธุ์ปลำกินพชื (1,000 ตัว/รำย) ตัว 70,000,000 - -

คร้ัง 693 - -  - 1 คร้ัง/เดือน/จังหวัด
    4.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตร
          - กำรติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด รำย 70,000 - -
    4.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 50,683,500 - -
5. กรมหม่อนไหม
    5.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 4,533 - -
    5.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏบิติักำร
          1) จัดท ำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ด้ำนหม่อนไหม จุด 21 - -
          2) ประชุมสัมมนำขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโครงกำร รำย 60 - -
          3) สัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรท ำเกษตรทฤษฎใีหม่ รำย 120 - -
ด้ำนหม่อนไหม
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    4.4 กำรประชำสัมพนัธ์ สร้ำงกำรรับรู้ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    5.3 กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต
          1) เกษตรกรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุน รำย 100 - -
          2) สนับสนุนหม่อนพนัธุ์ดีช ำถุง ถุง 20,000 - -

คร้ัง 1 - -
    5.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตร
          - กำรติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด รำย 4,533 - -
    5.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 7,638,000 - -
6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม  - ระหว่ำงจัดท ำแผนปฎบิติังำน
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร กลุ่ม - - - และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2563
    6.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏบิติักำร (ตำมควำมต้องกำร
ของกลุ่ม อำท ิกำรขยำยพนัธุ์พชืผัก กำรจัดกำรโรคพชื เปน็ต้น ) กลุ่ม - - -
    6.3 กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต
          1) จ ำนวนกลุ่มทีไ่ด้รับกำรสนับสนุน กลุ่ม - - -
          2) ปจัจัยกำรผลิตทีส่นับสนุน 
              - พชืผัก กลุ่ม - - -
    6.4 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท - - -
7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    7.1 ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) รำย 1,000 - - - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
    7.2 อบรมกำรจัดท ำบญัชีต้นทนุอำชีพ รำย 30,000 - -
    7.3 ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบญัชี โดยครูบญัชี รำย 21,000 - -
(70% ของเปำ้หมำย)
    7.4 ติดตำมกำรจัดท ำบญัชี โดยครูบญัชี (70% ของเปำ้หมำย) รำย 21,000 - -
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    5.4 กำรประชำสัมพนัธ์ สร้ำงกำรรับรู้ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    7.5 ติดตำมประเมินผล รำย 1,125 - -
    7.6 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 13,320,000 - -
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    8.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม  - อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนปฏบิติังำนและ
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 16,480 - - งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2563
    8.2 แนะน ำ ส่งเสริม ใหค้วำมรู้ในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
          - เกษตรกร รำย 16,480 - -
    8.3 จัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร/กลุ่ม พร้อมทัง้ตรวจสอบข้อมูล รำย 16,480 - -
ใหถู้กต้องครบถ้วน และเปน็ปจัจุบนั 
    8.4 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
          - ตรวจเยี่ยม ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร รำย 16,480 - -
    8.5 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท -
9. กรมพัฒนาทีด่ิน
    9.1 สนับสนุนงำนพฒันำทีดิ่นเพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
          - เกษตรกรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุง รำย 20,000 - -
บ ำรุงดิน
    9.2 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 31,600,000 - -
10. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
      10.1 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้
             1) กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฏรูิปทีดิ่น รำย 4,500 992 22.04
             2) ศึกษำดูงำนแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ รำย 4,500 - -
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

      10.2 กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต
             1) เกษตรกรต้นแบบ รำย 244 - -
                 1.1) ต่อยอดต้นแบบ ป ี2562 รำย 156 - -
                 1.2) ต้นแบบ ป ี2563 รำย 88 - -
             2) เกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร รำย 4,256 - -
      10.3 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 12,701,000 1,257,100 9.90
11. การยางแหง่ประเทศไทย
      11.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม  - อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
             - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 6,590 - -
      11.2 กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลิต
             - เกษตรกรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุน รำย 4,234 - -

คร้ัง 1 - -
      11.4 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมเกษตร
             - กำรติดตำมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด รำย 6,590 - -
      11.5 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท - - -
12. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      12.1 ติดตำมประเมินผลในพืน้ที่ คร้ัง 4 - -  - อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำตัวชี้วัด เพือ่กำรติดตำม
      12.2 งบประมำณทีเ่บกิจ่ำย บำท 130,000 - - และประเมินผลโครงกำร
13. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บำท 182,487,960 1,264,460 0.69
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      11.3 กำรประชำสัมพนัธ์ สร้ำงกำรรับรู้



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง  
วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างและสนับสนุนใหเ้กิดการพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดทีเ่หมาะสมกับสภาพภมูิสังคม สร้างความเข้มแข็ง และเปดิโอกาสใหเ้กษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้

ความส้าคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้น้าเพือ่เปน็ต้นแบบในการประกอบอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพืน้ที ่สร้างและน้าความรู้ 
การเกษตรทฤษฎใีหม่เปน็แกนในการสร้างความมัน่คง มัง่ค่ัง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพฒันาตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 2,520 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2563 - 2566
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 4,914,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62)

1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดใหแ้ก่
เกษตรกร 
   1.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ราย 2,520 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดสรรงบประมาณ
   1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ราย 2,520 - -
   1.3 ปจัจัยการผลิต (พนัธุ์สัตว์น้้า) ล้านตัว 10.08 - -
   1.4 ติดตามและประเมินผล ราย 2,520 - -

บาท 4,914,000 - -
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4.2 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตร
4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

1) โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าจดื 
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ มุง่เน้นใหส้มาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพฒันาศักยภาพการจัดท้าบญัชีต้นทนุอาชีพรายสินค้า 14 ชนิด อีกทัง้ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท้าบญัชีอย่างต่อเนือ่งและยั่งยืน
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 40,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 26,890,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62)

1. ซักซ้อม/อบรมครูบญัชี (ครู 1 ราย : เกษตรกร 30 ราย) ราย 1,333  -  -
2. อบรมการจัดท้าบญัชีต้นทนุอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน ราย 40,000  -  -
3. ก้ากับ แนะน้าการจัดท้าบญัชีต้นทนุอาชีพ (70% ของเปา้หมาย) ราย 28,000  -  -
4. ติดตามผลการจัดท้าบญัชีต้นทนุอาชีพ (70% ของเปา้หมาย) ราย 28,000  -  -   - มีแผนด้าเนินการในไตรมาส 3 และ 4
5. ติดตามประเมินผล ราย 1,500  -  -

บาท 26,890,000  -  -
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4.2 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตร
2) โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรผ่านกลไกการบญัชี 

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

  - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดสรรงบประมาณ

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทัง้ สร้างผู้น้าในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการถ่ายทอด

ความรู้พืน้ฐานในการผลิตสินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกรสมาชิกในอนาคต
เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 58 แหง่ 1,100 ราย ใน 2 ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน ................................ บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62)

แหง่ 58  -  -  - อยู่ระหว่างจัดท้าแผนปฏบิติังานและ
ราย 1,100  -  - งบประมาณรายจ่ายประจ้าป ีพ.ศ. 2563

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แหง่  -  -  -

ของสถาบนัเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP
4. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับ ราย 11  -  -
ใบรับรองมาตรฐาน GAP

บาท  -  -  -
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4.2 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตร
3) กิจกรรมยกระดบัการผลติผักและผลไม้คุณภาพของสถาบนัเกษตรกรสูม่าตรฐาน GAP

ไตรมาส 1 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

1. พฒันาการผลิตสินค้าคุณภาพใหก้ับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP ใหแ้ก่

3. จ้างทีป่รึกษาเพือ่ยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพ

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่สนองงานตามโครงการพระราชด้าริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษศิ์ลปหตัถกรรมเปน็แหล่งฝึกอบรมวิชาชีพใหแ้ก่เกษตรกร บตุรหลานเกษตรกร 

หรือประชาชนทัว่ไป ผู้ทีส่นใจ และเกษตรกรในเขตปฏรูิป รวมทัง้พฒันาทกัษะ และศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่นด้านงานศิลปหตัถกรรม
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ จ้านวน 1,160 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 107,049,100 บาท (รวมงบลงทนุ)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62)

ราย 300  -  -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ราย 860 481 55.93
บาท 107,049,100 5,328,200 4.98
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

4.2 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตร 

ค้าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

4) โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรมพัฒนาและสง่เสริมศิลปหัตถกรรม)

4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

1. หลักสูตรศิลปาชีพเพือ่ผู้สนใจ
2. หลักสูตรศิลปาชีพเพือ่เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกรมพฒันาทีดิ่น 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหค้วามรู้กี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุย๋ใช้เอง และลดต้นทนุการผลิต

2. เพือ่ใหส้ถาบนัเกษตรกรเปน็ศูนย์กลางในการวิเคราะหค่์าดิน จัดหาแม่ปุย๋มาบริการสมาชิก
3. เพือ่ใหเ้กษตรกรจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ 
4. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะหดิ์นและความต้องการค่าวิเคราะหดิ์นได้อย่างเหมาะสม

เปา้หมายของโครงการ 1. อบรมสมาชิกวิเคราะหดิ์นและการใช้ปุย๋ 7,500 ราย    
2. อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ 40,000 ราย
3. อบรมการตรวจวิเคราะหดิ์น 40,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 44,069,700 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผสมปุย๋แก่เกษตรกร ราย 7,500 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
    1.2 เกษตรกรทีไ่ด้รับสนับสนุนปจัจัยการผสมปุย๋ ราย - - -
    1.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 5 - -
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 11,179,700 - -
2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    2.1 อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ ราย 40,000 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 26,890,000    - -

1-24

ร้อยละ

4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
4.3 โครงการสง่เสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดตน้ทุนการผลติ

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. กรมพัฒนาทีด่ิน
    3.1 การวิเคราะหดิ์นเพือ่สนับสนุนการใช้ปุย๋ผสมเอง ราย 40,000 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
    3.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,000,000 - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 44,069,700 - -
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เปน็ทางเลือกอีกทางหนึง่ของเกษตรกรในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรใหส้มาชิกมีรายได้เพิม่
2. เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบนัเกษตรกร ใหเ้ข้มแข็งโดยการเพิม่ปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซ้ือ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ

เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน ................................... บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62)

1. แจ้งสถาบนัเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  - อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏบิติังานและ
    1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 1,500 - - งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2563

แหง่ 122 - -
แหง่ 78 - -
แหง่ 44 - -
ไร่ 7,500 - -

    - อบรมและศึกษาดูงานการท าเกษตรผสมผสานในสหกรณ์
           ราย 1,500 - -
และกลุ่มเกษตรกร
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          1) สหกรณ์ 
          2) กลุ่มเกษตรกร
    1.3 พืน้ทีท่ีไ่ด้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน

4. โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับเงินกู้จากกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกรเพือ่สร้างระบบน้ าในไร่นา จ านวน 1,500 ราย พืน้ทีด่ าเนินการ 7,500 ไร่
ในพืน้ที ่19 จังหวัด แบง่เปน็สหกรณ์ 78 แหง่ และกลุ่มเกษตรกร 44 แหง่ รวมทัง้ส้ิน 122 แหง่

เปา้หมาย ร้อยละ

2. จัดใหก้ารอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิกเปา้หมาย

4.4 โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ



ผล (1 ต.ค. 62 -
31 ธ.ค. 62)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

3. สนับสนุนเงินอุดหนุนปจัจัยการผลิต
ราย - - -

กลุ่มเกษตรกร รายละ 6,000 บาท
บาท - - -
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    - สนับสนุนเงินอุดหนุนปจัจัยการผลิตใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์/

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น และส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพืน้ทีเ่ปา้หมายการจัดทีดิ่นท ากินใหชุ้มชนภายใต้นโยบายทีดิ่นแหง่ชาติในรูปแบบสหกรณ์ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคในทีดิ่นทีไ่ด้รับการจัดสรรใหก้ับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพฒันาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดินใหม้ี 
ความอุดมสมบรูณ์เหมาะสมในการปลูกพชื ใหค้ าแนะน าการผลิตพชืในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
เพือ่เพิม่ผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทัง้พฒันาชีวิตความเปน็อยู่ดีขึ้น

เปา้หมายของโครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพืน้ทีเ่ปา้หมายการจัดทีดิ่นท ากินใหชุ้มชนภายใต้นโยบายทีดิ่นแหง่ชาติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พืน้ที ่พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคในทีดิ่นทีไ่ด้รับการจัดสรรใหก้ับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม 36 พืน้ที ่ส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง  
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพชื การปรับปรุงบ ารุงดินใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 10,534 ราย   

ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 64,506,700 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 แนะน า ส่งเสริม บรูณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พืน้ที่ 165 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
ทีเ่กี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใต้โครงการ
จัดทีดิ่นท ากินใหชุ้มชนในพืน้ทีโ่ครงการตามนโยบายรัฐบาล
    1.2 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม้ีความรู้ในการส่งเสริมและ พืน้ที่ 22 - -
พฒันาอาชีพการเกษตรทีเ่หมาะสมกับพืน้ที่
    1.3 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ทีไ่ด้รับการอบรมใหม้ีความรู้ ราย 1,000 - -
ในการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
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5. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    1.4 สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการอบรมใหม้ีความรู้ ร้อยละ 3 - -
ในการส่งเสริมและพฒันาอาชีพมีรายได้เพิม่ขึ้นเฉล่ีย
    1.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,943,200 - -
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ราย 1,000 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,694,700 - -
3. กรมประมง
    3.1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 2,400 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
    3.2 สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 2,400 - -
    3.3 จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ร้อยละ 80 - -
มีความรู้เพิม่ขึ้น
    3.4 การจัดต้ังจุดสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 5 - -
    3.5 บริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะในพืน้ที่ แหง่ 5 - -
    3.6 ติดตามและใหค้ าแนะน า ราย 2,400 - -
    3.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,006,800 - -
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
    4.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสมกับศักยภาพ ราย 1,434 166 11.58
พืน้ทีแ่ก่เกษตรกร
    4.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรทีเ่หมาะสมกับศักยภาพพืน้ที่ ราย 1,434 - -
(สนับสนุนวัสดุการเกษตร)
    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 4,600,000 163,100 3.55  - บรูณาการงบประมาณอื่นไปพลางก่อน
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

5. กรมพัฒนาทีด่ิน
    5.1 พฒันาคุณภาพดินในพืน้ทีจ่ัดการปญัหาทีดิ่นท ากิน ราย 4,000 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏบิติังาน
    5.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 18,294,200 - -
6. ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
    6.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณูปโภคในทีดิ่น พืน้ที่ 36 1 2.78
ทีจ่ัดสรรใหก้ับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม
    6.2 อบรมเกษตรกรเพือ่ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย 700 - -
เพือ่ลดความเหล่ือมล้ า
    6.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 21,967,800 1,413,200 6.43  - บรูณาการงบประมาณอื่นไปพลางก่อน
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 64,506,700 1,576,300 2.44
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนปจัจัยการผลิต การลดต้นทนุการผลิตข้าว และพฒันาข้าวและผลิตภณัฑ์ข้าวใหเ้ปน็สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้มาตรฐาน 
ปลอดภยัและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
3. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหม้ีความมัน่คง

เปา้หมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพฒันาใหม้ีความเข้มแข็งต้ังแต่ระดับต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้าอย่างเปน็ระบบ
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 12,545,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563   

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

 - อยู่ระหว่างด้าเนินการวางแผนการ
ไปต่างประเทศ ด้าเนินงานโครงการ พร้อมทัง้โอนจัดสรร
    - ส่งเสริมการท้าระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ กลุ่ม 10 - - งบประมาณใหก้ับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์
ของกลุ่มเกษตรกร เมล็ดพนัธุ์ข้าวและเตรียมจัดท้าคู่มือการ
2. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจ้าหน่ายข้าว Q ของชุมชน ปฏบิติังานโครงการ
    - ใหค้้าแนะน้าการจัดท้าระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจ โรง 10 - -
ชุมชน/สหกรณ์
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ร้อยละ

1. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์

มาใช้ในการพฒันาชุมชน โดยส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเปน็ระบบทัง้การผลิตข้าวเปลือก การแปรรูป และพฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาด

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย

6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลติดา้นการเกษตร
6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

1. เพือ่ใหชุ้มชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิม่ขึ้น และลดช่องว่างความเหล่ือมล้้าของรายได้ประชากร โดยน้อมน้าหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพยีง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

3. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภณัฑ์จากข้าว
    3.1 ต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑ์จากข้าวใหเ้ปน็สินค้า OTOP ผลิตภณัฑ์ 10 - -
    3.2 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ราย 50 - -
    3.3 สัมมนาการเพิม่ศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ราย 80 - -
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
    3.4 สัมมนาพฒันาศักยภาพบคุลากร หลักสูตร ศักยภาพ ราย 50 - -
บคุคลากรยุคใหม่ในการขับเคล่ือนงานกรมการข้าว (2 คร้ัง)

ราย 5 - -
กลุ่ม 30 - -
บาท 12,545,000 - -
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5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    4.1 จ้างเจ้าหน้าทีช่่วยปฏบิติังานโครงการ ส่วนกลาง
4. ด้านบริหารจัดการโครงการ

เปา้หมาย ร้อยละ

    4.2 ติดตามแนะน้าส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. เพือ่ใหอ้งค์กรชุมชนประมงทอ้งถิ่นมีรายได้เพิม่ขึ้น และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง
3. เพือ่สร้างจิตส้านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้้าและสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนประมง
4. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าชายฝ่ังอย่างยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ พฒันาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพืน้ที ่22 จังหวัดชายฝ่ังทะเล และชาวประมงพืน้บา้นสามารถจับสัตว์น้้าได้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 38,000,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

 - อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 
คร้ัง 1 - - ป ี2563

    1.2 ประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่องค์กรชุมชนประมงทอ้งถิ่น คร้ัง 2 - -
และตรวจสอบฐานข้อมูลขององค์กรฯ ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ
2. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงทอ้งถิ่นจัดท้าแผนงาน/ ชุมชน 144 - -
โครงการตามความต้องการของชุมชนฯ

    3.1 คณะกรรมการส่วนกลาง คร้ัง 3 - -
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6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลติดา้นการเกษตร

3. คณะท้างาน/คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ/อนุมัติโครงการ

6.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละเปา้หมาย

    1.1 ประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพนัธ์ และส้ารวจความต้องการ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

    3.2 คณะท้างานปฏบิติัการขับเคล่ือนงานนโยบายส้าคัญและ จังหวัด 22 - -
แก้ไขปญัหาการเกษตรระดับอ้าเภอ (Operation Team : OT) 
    3.3 คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมประมง จังหวัด 22 - -
(Fisheries Co - Ordinator : FC)

จังหวัด 22 - -

บาท 38,000,000 - -
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4. ติดตามประเมินผล

แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เปดิโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ทีม่ีศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่

ใหม้ีความเข้มแข็ง สามารถพึง่ตนเองได้ก่อใหเ้กิดรายได้ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้นและส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าทีเ่ปน็อัตลักษณ์เฉพาะตัว
เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีรั่บผิดชอบของ ศมม.ฯ เครือข่าย ประกอบด้วยเกษตรกร รายใหม่ ๑๐ กลุ่ม และรายเก่า ๗๐ กลุ่ม

ในพืน้ทีจ่ังหวัดบรีุรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภมูิ สงขลา ชุมพร น่าน ล้าปาง พะเยา และเชียงราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 12,678,600 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

 คร้ัง 1 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการ

 ราย 120 - -
กลุ่ม 70 - -

ผ้าไหมทีดี่มีคุณภาพ
    2.3 หลักสูตร ส่งเสริมและสร้างกระบวนการผลิตผ้าไหม กลุ่ม 10 - -

 ราย 80 - -

คร้ัง 1 - -
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. ชี้แจงโครงการและติดตามงานของเจ้าหน้าที่
2. จัดกิจกรรมทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 
    2.1 หลักสูตร การคิดต้นทนุการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์

ทีม่ีคุณภาพส้าหรับกลุ่มเกษตรกรรายใหม่

    2.2 หลักสูตร ทบทวนความรู้เพือ่พฒันากระบวนการผลิต

    2.5 สัมมนา เครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริโภค

    2.4 หลักสูตร ส่งเสริมการจัดการการตลาดและเตรียมพร้อม

            6. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่การผลติดา้นการเกษตร                    
6.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูหม่อนไหม

ไตรมาสที ่1  ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ในการเปน็ผู้ประกอบการทีดี่



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

    3.๑ เส้นไหมยืน กิโลกรัม - - -
    3.๒ อุปกรณ์ในการทอผ้า ชุด - - -

กลุ่ม 90 - -
สินค้า/ชนิด - - -

6. การติดตาม และใหค้้าปรึกษา  คร้ัง 5 - -
บาท 12,678,600 - -
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เปา้หมาย

4. กลุ่มเกษตรกรทีม่ีการรวมกลุ่มการผลิต

7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

หน่วยนับ

3. การสนับสนุนปจัจัยการผลิต

5. สินค้าหม่อนไหมทีไ่ด้รับการพฒันา

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้งค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 

ในการด้าเนินกิจกรรม เพือ่เสริมสร้างและพฒันาใหอ้งค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการพึง่ตนเองและการพึง่พากันเอง
2. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) 
ในการด้าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพือ่ความมัน่คงด้านอาหารในระดับชุมชน ท้าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ
3. พฒันากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรทีม่ีศักยภาพใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพือ่เปน็กลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน 
และเครือข่าย
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรใหเ้ปน็ทีป่ระจักษแ์ก่บคุคลทัว่ไป และเปน็แบบอย่าง
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จ้านวน 27,605  ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 34,245,300 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. ส่งเสริมและพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหม้ีความเข้มแข็ง
   
    1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที ่1 เพือ่วิเคราะหศั์กยภาพ      ราย 5,775 945 16.36
และจัดท้าแผนพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 
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หน่วยนับ

6.4 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกร

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2563

6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลติดา้นการเกษตร

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ราย 3,850 225 5.84
และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP
    1.3 การแลกเปล่ียนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ราย 15 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ระหว่างประเทศ
2. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
    2.1 พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ     
ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
         1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที ่1 ประเมินสถานการณ์ ราย 1,540 262 17.01
วิเคราะหพ์ืน้ที ่และจัดท้าแผนการพฒันาเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
         2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที ่2 เพือ่พฒันาทกัษะ ราย 1,540 80 5.19
การเปน็วิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจครัวเรือน
    2.2 พฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพือ่เตรียมความพร้อม
สู่ Smart Group 
           1) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที ่1 เพือ่ประเมินสถานการณ์ ราย 2,930 284 9.69
วิเคราะหพ์ืน้ที ่จัดท้าแผนการพฒันากลุ่มสู่ Smart Group
           2) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที ่2 เพือ่พฒันาศักยภาพกลุ่ม ราย 2,930 70 2.39
สู่ Smart Group
   2.3 พฒันาบทบาทผู้น้าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร    
        - จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพิม่ศักยภาพผู้น้าในการขับเคล่ือน ราย 1,540 100 6.49
งานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับจังหวัด
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

    1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที ่2 เพือ่พฒันาองค์ความรู้

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

3. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
    3.1 การเสริมสร้างและพฒันากลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง
         1) พฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพือ่เตรียมความพร้อม
สู่ Smart Group 
             1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันาสู่ Smart Group 
ต้นแบบ
                   - จัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่พฒันาศักยภาพ        ราย 13,230 750 5.67
กลุ่มยุวเกษตรกร
                   - จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
 ราย 3,850 200 5.19
ทีป่รึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด

 - อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ประเทศ

ราย 10 - -

ของญี่ปุน่ (JAEC)
ราย 6 - -

โคอิบจูิ ประเทศญี่ปุน่

ในครัวเรือนและชุมชน
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    4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพือ่สร้างความมัน่คงด้านอาหาร
4. การส่งเสริมความมัน่คงด้านอาหารในระดับชุมชน

หน่วยนับ ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปล่ียนทางการเกษตร

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

  1) เตรียมความพร้อมผู้น้าเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน

แผนปฏบิตัิงาน

         2) แลกเปล่ียนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรม

เปา้หมาย ร้อยละ

    3.2 การแลกเปล่ียนและเชื่อมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกรระหว่าง



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ราย 2,310 300 12.99

ในครัวเรือนและชุมชน
ราย 2,310 90 3.90

ในครัวเรือนและชุมชน
 - อยู่ระหว่างด้าเนินการ

ราย 180 - -

ราย 180 - -

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 34,245,300 458,200 1.34
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    4.2 ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพือ่เพิม่

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพือ่สร้างความมัน่คงด้านอาหาร

เปา้หมาย

ขีดความสามารถของหมูบ่า้นความมัน่คงด้านอาหารในชุมชน

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที ่1 เพือ่จัดท้าแผน

         2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที ่2 พฒันาทกัษะ

วิเคราะหพ์ืน้ทีแ่ละจัดท้าแผนสร้างความมัน่คงด้านอาหาร
         1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที ่1 สร้างการรับรู้

พฒันาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน
          2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที ่2 เพือ่พฒันาทกัษะ
ตามแผนพฒันาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่

2. เพือ่ส่งเสริมสาธิตการพฒันาทีดิ่น ปรับปรุง บ้ารุงดินใหม้ีความเหมาะสมกับการผลิตพชื
3. เพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิตใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่ส .ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส .ป.ก.

เปา้หมายของโครงการ จ้านวน 1,080 ราย (ด้าเนินการในพืน้ที ่9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบรีุ จันทบรีุ ระยอง สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทยัธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน )
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 15,518,500  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ราย 1,080 - -  - อยู่ระหว่างรองบประมาณเพือ่ด้าเนินการ
แผนใหม่
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 15,518,500 - -
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ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลติดา้นการเกษตร
6.5 กิจกรรมการพัฒนาที่ดนิเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลติในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

1. การพฒันาดินทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิตในพืน้ทีเ่กษตร



หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมเปน็ทีย่อมรับของผู้บริโภค
2. พฒันาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้น้าเกษตรกรรุ่นใหม่ เพือ่เปน็กลไกขับเคล่ือน
การบริหารจัดการผลผลิตตลอดหว่งโซ่

เปา้หมายของโครงการ วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏรูิปทีดิ่น จ้านวน 10 จังหวัด 10 กลุ่ม/สหกรณ์ เกษตรกร 450 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ้านวน 3,877,300 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

จังหวัด 10 1 10.00

    1.2 กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 1 10.00
    1.3 เกษตรกร ราย 450 17 3.78
2. การประเมินก่อนด้าเนินโครงการฯ 

จังหวัด 10 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการ

    2.2 กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -

    2.3 เกษตรกร ราย 450 - -
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6. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลติดา้นการเกษตร

    1.1 จังหวัด

    2.1 จังหวัด

6.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

1. การจัดท้าแผนพฒันาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

3. การด้าเนินการพฒันาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น  - อยู่ระหว่างด้าเนินการ

    3.1 การจัดท้าแผนพฒันากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

จังหวัด 10 - -

          2) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -

          3) เกษตรกร ราย 450 - -
    3.2 การพฒันาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

จังหวัด 10 - -

          2) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -

          3) เกษตรกร ราย 450 - -

    3.3 การเตรียมความพร้อมเพือ่จัดท้าแผนพฒันาสหกรณ์

จังหวัด 10 - -

          2) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 - -

          3) เกษตรกร ราย 450 - -

4. การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานการสรุปโครงการฯ กลุ่ม 10 - -

5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 3,877,300 - -
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หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

          1) จังหวัด

เปา้หมาย

          1) จังหวัด

          1) จังหวัด



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

2. เพือ่พฒันาบคุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. เพือ่ส่งเสริมและพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชน
4. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
5. เพือ่สนับสนุนการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เปา้หมายของโครงการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 17,640 ราย 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2562 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน  46,735,900  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548/ส่งเสริมและพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน  
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คร้ัง 1 - -
    1.2 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด คร้ัง 77 5 6.49
    1.3 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คร้ัง 77 3 3.90
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท างาน
ทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
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7. โครงการสง่เสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลติสนิค้าเกษตรและผลติภัณฑ์ OTOP
ไตรมาส 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

    1.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการคณะกรรมการประสานงาน คร้ัง 1 - -
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
    1.5 ประชุมเชิงปฏบิติัการคณะกรรมการประสานงาน คร้ัง 6 - -
วิสาหกิจชุมชนระดับเขต 
    1.6 สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ คร้ัง 1 - -
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.7 สัมมนาบรูณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี คร้ัง 1 - -
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
    2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชน  
          - ส่งเสริมใหว้ิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดท าแผน ราย 17,640 2,090 11.85
พฒันากิจการวิสาหกิจชุมชน
    2.3 ส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
          - ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) จังหวัด 77 1 1.30
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,735,900 925,168 1.98
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทัง้บคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง พฒันาการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

รวมทัง้บคุลากรทีเ่กี่ยวข้องน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์ จ านวน 68 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 28,924,400 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

แหง่ 68  -  -  - อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏบิติังาน
2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพฒันา ผลิตภณัฑ์ 30  -  - และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2563
ในด้านการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และการตลาด
โดยสร้างนวัตกรรมเพือ่เพิม่มูลค่า และลดการสูญเสีย 
3. ยอดจ าหน่ายสินค้าชุมชุนเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 28,924,400  -  -

1-46

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์

8. โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์สนิค้าชุมชน
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาตลาดสินค้าเกษตร

2. เพือ่ใหช้าวนาสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ทีไ่ด้มาตรฐานได้ในราคาทีสู่งขึ้นตามมาตรฐาน
3. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนพฒันาตลาด Smart Market 
4. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนพฒันาตลาดข้าวประชารัฐ
5. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนพฒันา Rice Shop

เปา้หมายของโครงการ จ านวน 77 แหง่ พืน้ทีด่ าเนินการ 62 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2563 - 2566

งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 8,684,700 บาท

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ศูนย์ 42 - -  - อยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงานโครงการ
พร้อมทัง้โอนจัดสรรงบประมาณใหก้ับศูนย์วิจัย

ศูนย์ 42 - - ข้าวและศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว

ศูนย์ 30 - -

ศูนย์ 30 - -
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3. สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร

4. เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าว
ประชารัฐระดับชุมชน/จังหวัด

1. ประชุมกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ เพือ่เชื่อมโยง
ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ
2. ประชุมผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ เพือ่เชื่อมโยงตลาด
ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

เปา้หมาย

9. โครงการสง่เสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสนิค้าเกษตร    
9.1 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรียแ์ละข้าว GAP ครบวงจรดา้นการผลติ

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

คร้ัง 1 - -
คร้ัง 1 - -

ราย 130 - -
ศูนย์ 42 - --
บาท 8,684,700 - -
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การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

5. จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว

และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
6. จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก

7. สัมมนาเพือ่พฒันาประสิทธิผลของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว
8. ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาศักยภาพและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทนุการผลิต เพิม่ผลผลิตต่อหน่วยพืน้ทีแ่ละผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์

ทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน
2. เพือ่พฒันาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ทีม่ีศักยภาพในการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์
3. เพือ่ใหเ้กษตรกรมีการวางแผนการผลิตทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพือ่พฒันาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ใหเ้ปน็เอกลักษณ์และเปน็แหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพืน้ที่
5. เพือ่ประชาสัมพนัธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ใหเ้ปน็ทีรู้่จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงการทีก่ว้างขึ้น
6. เพือ่สร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพ

เปา้หมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 - 2565
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 13,430,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. พฒันาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ราย 1,190 105 8.82
2. พฒันาตลาดเกษตรกร จังหวัด 77 2 2.60

บาท 13,430,000 755,336 5.62  - ใช้งบประมาณป ีพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
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3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย

          9. โครงการสง่เสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสนิค้าเกษตร                

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย

9.2 สง่เสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสนิค้าเกษตร 

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม้ีศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการเชื่อมโยง เครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม 12 ชนิดสินค้า
2. เพือ่ผลักดันใหส้ถาบนัเกษตรกรเปน็ศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. เพือ่แก้ไขปญัหาราคาสินค้าเกษตรใหม้ีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยการศึกษารูปแบบและแนวทางทีเ่หมาะสมในการน าระบบการแบง่ปนัผลประโยชน์
อย่างเปน็ธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการ  ผลผลิตการเกษตรในสินค้าข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน  ามัน

เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 370 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณโครงการป ี2563 จ านวน 5,816,000 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 พฒันาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แหง่ 370 - -  - อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏบิติังาน
    1.2 พฒันาด้านการจัดท าแผนการผลิตและการตลาดใหแ้ก่ ราย 11 - - และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2563
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
    1.3 พฒันาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร
          1) พฒันาคลัสเตอร์สินค้าเกษตร 12 กลุ่มสินค้าและเชื่อมโยง แหง่ - - -
เครือข่ายคลัสเตอร์
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

                 10. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน                   
ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          2) จัดประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวนแผนการพฒันาการผลิต กลุ่มสินค้า - - -
และการตลาดของคลัสเตอร์สินค้าเกษตร 12 กลุ่มสินค้า
          3) จัดเวทเีชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ครั ง - - -
รวมคลัสเตอร์ 12 กลุ่มชนิดสินค้า
    1.4 เพิม่ศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต
การเกษตรในสถาบนัเกษตรกร
          1) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจัดซื อจัดจ้างของสหกรณ์
              1.1) ประกาศจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบทีก่ าหนด แหง่ - - -

รายการ - - -
              1.2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ - - -

รายการ - - -
              1.3) อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์ แหง่ - - -
ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ - - -
              1.4) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ - - -

รายการ - - -
    1.5 น าระบบการแบง่ปนัผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม
(Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
          1) จ้างทีป่รึกษาในการศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบแนวทาง เร่ือง - - -
การน าระบบแบง่ปนัผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม (Profit Sharing)
มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 62)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

          2) ศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบแนวทางการน าระบบแบง่ปนั ชนิดสินค้า 4 - -
ผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร
    1.6 ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 3 - -
เพิม่ขึ น
    1.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท -
2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    2.1 ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ แหง่ 400 - -  - อยู่ระหว่างการจัดท าแนวทางการปฏบิติังาน
และผู้ตรวจสอบกิจการ
    2.2 ก ากับแนะน า แหง่ 400 - -
    2.3 ติดตามประเมินผล แหง่ 400 - -
    2.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,816,000 - -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่ายรวมทัง้สิน้ บาท 5,816,000 - -
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
1.1 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

1) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 
2) โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

2. ส่วนวิชาการการประเมินผล  โทรศัพท์ 0-2579-5512  โทรสาร 0-2579-8267 
    2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
2) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 
3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม 
4) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
5) กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่ 
6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

3. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
3.1 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร     
 

 

4. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 
-  โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
 
 
 



5. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670    
     5.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

5.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร  
1) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต 
2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 

 

6. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
6.1 โครงการการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 

7. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร  โทรศัพท์ 0-2579-8232  โทรสาร 0-2579-8232, 0-2579-0507 
7.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
7.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
7.3 โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
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