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บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึ ง    
ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ จึงได้ก าหนดแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์ของแผนงานเพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ 
ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้ ง
พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ
การผลิตและยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และเพ่ือส่งเสริมพัฒนากลไก
และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีการด าเนินงานร่วมกับ 5 กระทรวง 
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนา 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรวมงบประมาณที่จัดสรร 3,018.4466 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการในภาพรวม 12 โครงการ รวม 1,631.1915 ล้านบาท ปรับลด
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และภัยพิบัติฯ คงเหลืองบประมาณส าหรับด าเนินการ 1,356.6374 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ทั้งสิ้น 754.0232 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 55.58 ซึ่งมีโครงการที่ยุติการด าเนินการ โอนงบประมาณคืน ได้แก่ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยว กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและ
ประชาชน โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    
ผ่านกลไกการบัญชี)  

ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีดัชนีผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ เฉลี่ยร้อยละ 62.48 โดยสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตจัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินท ากินในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. 72 จังหวัด        
รวม 11,817 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของเป้าหมาย 59,000 ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 398,344 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 61.65 ของเป้าหมาย 646,176 ราย  
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พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) เช่น หม่อนไหม ข้าว ประมง สถาบันเกษตรกร ฯลฯ 147 กลุ่ม ร้อยละ 86.98 ของเป้าหมาย 
169 กลุ่ม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 
39,741 ราย หรือร้อยละ 91.86 ของเป้าหมาย 43,261 ราย พัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการ
ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว 16,864 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของเป้าหมาย 17,640 ราย ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30 ผลิตภัณฑ์ (30 แห่ง)  

พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) โดยพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้า
เกษตรหรือตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ด าเนินการแล้วใน 65 จังหวัด 1,190 ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 4 ศูนย์ จาก 42 ศูนย์ 
ส่วนการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด ยกเว้นการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร 30 แห่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 แห่ง  

ผลลัพธ์เบื้องต้น เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง หลังเกษตรกรได้มีการน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น มีรายได้เสริม อาทิ เกษตรกร   
ร้อยละ 79.37 ที่ท าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 1,734 บาทต่อเดือน และมีรายได้จากก ารจ าหน่าย
ผลผลิตจากแปลงของครัวเรือนเฉลี่ย 591.36 บาทต่อ เกษตรกรร้อยละ 99.63 ที่น าความรู้จากการพัฒนาอาชีพไปแปรรูปอาหารบริโภคในครัวเรือน  บางราย 
ท าเป็นอาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ยรายละ 3,218.73 บาทต่อเดือน  เกษตรกรร้อยละ 72.73 ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เครือข่าย ศ.พ.ก. ที่ประยุกต์ใช้ความรู้         
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ท าปุ๋ยอินทรีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 387.42 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีเฉลี่ย 388.75 บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 
235.00 บาทต่อไร่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของเกษตรกร เช่น มีการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยผสมหรือปุ๋ยสั่งตัดมากขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 70.00 โดยสหกรณ์ผลิตและจ าหน่ายในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาดช่วยลดรายจ่ายค่าปุ๋ยได้กระสอบละ 20 - 70 บาท 

ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ (1) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้มีรายได้เสริม ควรส่งเสริมต่อเนื่อง แต่ควรให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ร่วมกับเกษตรกรมีส่วนร่วมก าหนดหลักสูตร สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม และขยายระยะเวลาการฝึกอบรม (2) ความไม่พร้อมข องโครงสร้าง
พ้ืนฐานในจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ควรจัดท าแผนการพัฒนาจุดเรียนรู้/
แปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้เกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานในการวางแผนการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ (3) ทบทวนเงื่อนไข
การเข้าอบรมของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ไม่ให้อบรมซ้ าในรายเดิม แต่เกษตรกรต้องการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุง          
โดยพัฒนาเกษตรกรทั้งรายเดิม และรายใหม่ (4) ควรมีการติดตามผลการใช้เครื่องผสมปุ๋ยในสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล และสนับสนุน
เพ่ิมในสถาบันเกษตรกรที่มีความต้องการ 
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รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพ้ืน ที่ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เป็นการรายงานผลในไตรมาสที่ 3 ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า 
รายงานการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เดือนกรกฎาคม 2563 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 สำระส ำคัญของแผนงำน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึ ง   
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขั นสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน         
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือให้ทุกคนได้รับผล    
ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมและด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ที่ผ่านมาปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ าโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่ วไป    
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕0      
และอาชีพอิสระร้อยละ ๓๕.00 ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐.00 ที่มีรายได้น้อยที่สุดโดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆรวมถึงที่ดินท ากิน    
การเข้าถึงแหล่งทุนขาดองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องส าหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมี แนวโน้ม 
จะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรังการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความ ยากจนและความเหลื่อมล้ าอย่างถูกต้อง          
และมีความยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจฐานรากจึงมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ฐานราก และ   
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน และกันมีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ
ในพ้ืนที่เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับ   
5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้นและติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงา นฯ 
ของปี 2563 ดังกล่าว 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงำน 
 1.2.1 เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากร โดยการน้อมน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นค ง ตลอดจน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 1.2.2 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโน โลยี  
การจัดการ และการตลาด พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบันและคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ การผลิต
และยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน  
 1.2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริม  
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของอาชีพเกษตรกร 

1.3 เป้ำหมำยและงบประมำณของแผน 
 1.3.1 เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิม่ข้ึน ร้อยละ 10.00 
 1.3.2 งบประมาณ จ านวน 3,018.4466 ล้านบาท (ตารางที่ 1) โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1,631.1915 ล้านบาท ที่เหลือ 
จ านวน 1,387.2551 ล้านบาท เป็นในส่วนของ 5 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม        
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจ าแนกตามแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) วงเงิน 1,582.5185 ล้านบาท แนวทางท่ี 2 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) วงเงิน 766.4314 
ล้านบาท และแนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) วงเงิน 669.4967 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 
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ตำรำงท่ี 1 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกกระทรวง 
 

กระทรวง งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 170.7865 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 1,631.1915 
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33.6860 
4. กระทรวงพาณิชย์ 106.8511 
5. กระทรวงมหาดไทย 1,033.7615 
6. กระทรวงอุตสาหกรรม 42.1700 

รวม 3,018.4466 
ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
 
ตำรำงท่ี 2 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกตำมแนวทำง 
 

แนวทำง/แผนงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
แนวทำงท่ี 1 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) 1,582.5185 
1.1 สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต  

1.1.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (ส.ป.ก.) 355.6674 
1.1.2 โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน (ส.ป.ก.) 10.0000 
1.1.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพ่ือการ

เข้าถึงแหล่งทุน (พช.) 
 

133.2135 
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ตำรำงท่ี 2 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกตำมแนวทำง (ต่อ) 
 

แนวทำง/แผนงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  
      1.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กป. ปศ. มม. วก. พด. ส.ป.ก. ตส. กสก. สศก.) 377.9330 

1.2.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)(กสก. กข. มม. ปศ. กป. ส.ป.ก. พว.) 201.0177 
1.2.3 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

1) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ. ส.ป.ก. กข.กป. ปศ. มม. วก. พด. ตส.) 184.4718 
2) ส่งเสริมเกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน (กสส. สป.กษ.) 47.3204 
3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (กป. กสส. ส.ป.ก. ตส. มฟล.) 191.3083 
4) ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต (กสส. พด.) 17.1797 

1.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร (พด. ปศ. กป. กสส. กสก. ส.ป.ก.) 64.5067 
แนวทำงที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) 766.4314 
2.1 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มกำรผลิต  

2.1.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (กข. มม. กป. พด. ส.ป.ก. กสก.) 93.9472 
2.2 พัฒนำผู้ประกอบกำร  

2.2.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์OTOP (กสก. พค. 
BEDO พช. กสอ. วศ. มรภ.ศก.) 

145.3449 
 

2.3 พัฒนำผลิตภัณฑ์  
2.3.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าสินค้าเกษตรในระดับชุมชน (กสอ.) 28.6700 
2.3.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กสส. พช. สป.อว. มนพ. มรภ.กพ.) 498.4693 
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ตำรำงท่ี 2 งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ จ ำแนกตำมแนวทำง (ต่อ) 
 

แนวทำง/แผนงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
แนวทำงท่ี 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) 669.4967 
3.1 พัฒนำระบบตลำด  

3.1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (กสก. กข. คน.) 65.8065 
3.2 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน)  

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ตส. กสส. BEDO) 89.6989 
3.3 พัฒนำกลไก อำทิ สหกรณ์ ร้ำนค้ำชุมชน วิสำหกิจชุมชน บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำคกำรเกษตร  

3.3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (พช. พค.) 511.2753 
3.3.2 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (สศก.) 2.7160 

รวม 3,018.4466 
 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (รายงานตามแบบ สงป. 301), ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) ด าเนินงานสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 

โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานรากด้วยกองทุนชุมชน เพ่ือให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายก าหนด เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ ลด ปลด หมดหนี้ รวมทั้งด าเนิ นการเพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

1.4.2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) ด าเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
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1.4.3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) ด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน สร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ ง ค้าปลีก 
การค้าธุรกิจชุมชน ตลาดออนไลน์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำร 
 เพ่ือช่วยลดปัญหาความยากจนของประชาชนโดยประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00  
 

ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ: กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 
 
 

แผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ 12 และ 

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 :การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้ำหมำยท่ี 1 :ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและแก้ไข 
ปัญหาความยากจน 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : 
-รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40.00 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
- สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
เป้ำหมำยท่ี 3 : เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง 
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 

แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นที่ 16 : เศรษฐกิจฐำนรำก 
- ยกระดับศักยภาพการเป็น 
  ผู้ประกอบการธรุกจิ 
- การสร้างสภาพแวดลอ้มและ 
  กลไกที่ส่งเสริมการพฒันา 
  เศรษฐกจิฐานราก 

ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรร
งบประมำณ 

 
 
 

ยุทธศำสตรด์้ำน : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 

 
 
 

 

เป้ำหมำยของ 
แผนงำนบูรณำกำร 

 
 
 

 

เป้ำหมำย : ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมรีำยได้เพิ่มขึ้น 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีกำรตดิตำม 

 
 

2.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 
การด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาแผนแม่บทหลัก/แผนย่อย 

ในยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) แผนแม่บท(ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก)แผนย่อย (การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณจ านวนมาก เพ่ือด าเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานเกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จึงได้ติดตาม
โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานฯ  

 

2.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

2.3 ขอบเขตกำรติดตำม 
2.3.1 พ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จ านวน 12 โครงการ 
2.3.2 ระยะเวลาข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

2.4 วิธีกำรติดตำม 
เป็นการด าเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ประเภท และแผนแบบของการประเมินผลโครงการมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ 

ภายใต้แผนงานฯ ดังนี้ 
2.4.1 รูปแบบการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่  

โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
2.4.2 แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้แผนเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนด 
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2.4.3 ประเด็นและตัวชี้วัด 
 

ตำรำงท่ี 3 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ์กำรวัดกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (ภำพรวม) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์กำรวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า(Inputs) - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 
2. กิจกรรม(Activities) - มีการด าเนินงานตามกระบวนงานท่ีก าหนด - เท่ากับเป้าหมาย 
3. ผลได้(Outputs) - จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผลจากการท ากิจกรรม - เท่ากับเป้าหมาย 
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น(Outcomes) - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการน าความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง (การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเพิ่ม 

รายได้) (ถ้ามี) 
 
 

 - ชุมชน (เกษตรกร) มีรายได้เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)  
5. ทัศนคติต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ - ไม่น้อยกว่าระดับมาก 
 -ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ(การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน  

การสนับสนุนปัจจัย ฯลฯ) 
- ไม่น้อยกว่าระดับมาก 

 

หมายเหตุ : ประเด็นท่ี 4 - 5 เป็นการติดตามข้อมูลระดับพื้นท่ี จะด าเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่สภาวะปกติ 
 

2.4.4 วิธีการรวบรวมข้อมูลด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ การติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามข้อมูล  
ระดับพ้ืนที ่โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายไตรมาส 
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2.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน เป็นการวัดจากผลงานที่ท าได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการด าเนินงาน 

มีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 
 

1.1) ดัชนีความส าเร็จ        =           ผลงานที่ท าได้ x 100 
                            เป้าหมายที่ก าหนด 

1.2) การเบิกจ่ายงบประมาณ     =        งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง x 100 
                         งบประมาณตามแผน 
 

2) การวัดประสิทธิผล เป็นการวัดผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 100  
แสดงว่า การด าเนินงานมีประสิทธิผลมากขึ้น  

ประสิทธิผล    =                   จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย x 100 
                                                 จ านวนโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานฯ 

ตำรำงท่ี 4 สรุปเกณฑ์กำรวัดควำมส ำเร็จ 
 

มิติ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพ - ร้อยละของผลงานที่ท าได้จริง 60 70 80 90 100 
 - ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 80 85 90 95 100 
ประสิทธิผล - ร้อยละของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 60 70 80 90 100 
 

2.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 
2.5.1 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
2.5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง แก้ไข โครงการในส่วนที่รับผิดชอบ ในปี 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 

ด้วยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ท าการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงานบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท ารายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จ านวน 12 โครงการ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงาน
ผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลติดตามเชิงนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการติดตามในพ้ืนที่ สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

3.1 ภำพรวม 
3.1.1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 โครงการภายใต้แผนงานบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ านวน 12 โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,631.1915 ล้านบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และภัยพิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จ านวน
274.5541 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณส าหรับด าเนินการ จ านวน 1,356.6374 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผลเบิกจ่าย 754.0232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.58 ของงบประมาณหลังปรับโอนฯ
1,356.6374 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ยุติการด าเนินการ โอนงบประมาณคืน ได้แก่ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและ
ประชาชน จ านวน 10.0000 ล้านบาท โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร จ านวน 12.6546 ล้านบาท ส่วนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี) จ านวน 24.8330 ล้านบาท   
(ตารางที่ 5) 
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ตำรำงท่ี 5 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ ภำยใต้แผนงำนบูรณกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

  
โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท)ณ 30 มิ.ย.63 
ร้อยละ 

  ได้รับจัดสรร 
ปรับโอน ตำม 

พ.ร.บ. 
คงเหลือหลัง

ปรับโอน 
เบิกจ่ำย 

แนวทำงที่ 1 พัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) 1,359.01344 226.4823 1132.6521 629.1243 55.54 

1. โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 355.6674 13.3217 342.3457 189.8733 55.56 

2. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 10.0000 10.0000 - - - 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 377.9330 50.2099 327.7231 212.0899 64.72 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 151.5557 28.2936 123.2621 62.7798 50.93 

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 399.4716 114.1083 285.3633 137.6145 48.22 

 
5.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 184.3718 36.2763 148.0955 87.8566 59.32 

 
5.2 ส่งเสริมเกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 47.3204 12.6546 34.6658 26.3182 75.92 

 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 150.5997 55.0399 95.5598 21.0953 22.08 

 
5.4 ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 17.1797 10.1375 7.0422 2.3445 33.29 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 64.5067 10.5488 53.9579 26.7668 49.61 
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ตำรำงท่ี 5 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ ภำยใต้แผนงำนบูรณกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 
 

  
โครงกำร 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
ร้อยละ 

  ได้รับจัดสรร 
ปรับโอน ตำม 

พ.ร.บ. 
คงเหลือหลัง

ปรับโอน 
เบิกจ่ำย 

แนวทำงที่ 2 พัฒนำควำมเข้มแข็งของกล่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง)    166.5275            9.6729    146.1406    57.2855   39.20 

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 93.9472 4.5189 80.6562 31.1110 38.57 
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ OTOP 43.6559 2.5770 39.1370 26.1745 66.88 

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 28.9244 2.5770 26.3474 - - 

แนวทำงที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) 105.5296 27.6849 77.8447 67.6132 86.86 

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน 22.1147 8.0049 14.1098 8.5357 60.49 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 80.6989 18.3800 62.3189 58.7564 94.28 

12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานฯ 2.7160 1.3000 1.4160 0.3211 24.40 

  รวมท้ังหมด 1,631.1915 274.5541 1,356.6374 754.0232 55.58 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (รายงานตามแบบ สงป. 301), ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

3.1.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
ในภาพรวม หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุข หน่วยงานเริ่มด าเนินกิจกรรมตามแผน โดยมีการปรับลดจ านวนกลุ่มเป้าหมายในบาง

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องระยะเวลาและงบประมาณที่ปรับลดลง โดยดัชนีผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 คิดเป็นดัชนีความส าเร็จเฉลี่ยร้อยละ 62.48 (ตารางที่ 6) โดยมีผลส าเร็จในการด าเนินงานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า สรุปได้ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 6 ดัชนีควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมำสที่ 3 
 

  โครงกำร ร้อยละควำมส ำเร็จ 

1. โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 103.69 

2. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน - 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 70.22 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 59.02 

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร - 

 
5.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 99.96 

 
5.2 ส่งเสริมเกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 81.69 

 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 14.38 

 
5.4 ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 66.66 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 48.24 

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 40.63 

8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 41.40 

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 10.53 

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน 29.68 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 74.54 

12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 52.08 

 
เฉลี่ย 62.48 

 

ที่มา : จากการค านวณ 
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1) กำรพัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (ต้นทำง) 
1.1) สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต โดยปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK214,228 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 84.34 ของเป้าหมาย 254,000 ไร่(แผนเดิม 260,000 ไร่) ให้บริการศูนย์บริการประชาชน 278,124 ราย คิดเป็นร้อยละ 194.49 ของเป้าหมาย 
143,000 ราย จัดที่ดินท ากินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินท ากินในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. 72 จังหวัด รวม 11,817 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของเป้าหมาย 
59,000 ราย (ปรับลดจาก 63,000 ราย) และตรวจสอบที่ดินเสร็จแล้ว 3.824 ล้านไร่ ร้อยละ 115.88 ของเป้าหมาย (ปรับลดจาก 3.500 ล้านไร่เหลือ 
3.300 ล้านไร่) 

1.2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพผ่านการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง การส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
มีเกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งสิ้น 398,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.65 ของเป้าหมาย 646,176 ราย (ปรับลดจาก 650,164 ราย) 

2) พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลำงทำง) 
2.1) พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มกำรผลิตโดยสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม      

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ชุมชนประมงพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแผนใหม่ และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 147 กลุ่ม ร้อยละ 86.98 ของเป้าหมาย 169 กลุ่ม (ปรับลดจาก 204 กลุ่ม) จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มี
ความเข้มแข็งแล้ว 39,741 ราย หรือร้อยละ 91.86 ของเป้าหมาย 43,261 ราย (ปรับลดจาก 60,984 ราย) 

2.2) พัฒนำผู้ประกอบกำร โดยการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP  
ให้ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว 16,864 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของเป้าหมาย 17,640 ราย 

2.3) พัฒนำผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ (ปรับลดจาก 68 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์) มีการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพ
การรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยตามระบบ GMP 10 แห่ง ได้วิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ด้านการวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์แล้วส่วนการพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการของทีมที่ปรึกษา 
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3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรตลำด (ปลำยทำง) 
3.1) พัฒนำระบบตลำด โดยการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร มีเป้าหมายพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาด

เกษตรกร/สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ด าเนินการแล้วใน 65 จังหวัด 1,190 ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิต
ข้าวอินทรียแ์ละข้าว GAP ได้ 4 ศูนย์ จาก 42 ศูนย์ 

3.2) พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน)ด้านการพัฒนางานสหกรณ์ ปรับลดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าแผนการผลิตการตลาด การศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์     
อย่างเป็นธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร คงเหลือเพียงกิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบัน
เกษตรกร 30 แห่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 แห่ง และด้านการรอบรมบัญชีแก่คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเลิกการ
ด าเนินงานทั้งกิจกรรม โดยปรับโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบ    
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

3.1.3 ผลลัพธ์เบื้องต้น  
ผลจากการน าความรู้ไปปฏิบัติ ในบางโครงการ/กิจกรรมเริ่มส่งผลต่อเกษตรกรทั้งในด้านการลดรายจ่ายการผลิต และการสร้างรายได้ ดังนี้ 

1) ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 96.77 น าความรู้ไปปรับใช้ในแปลงการเกษตรแล้ว      
ในจ านวนนี้ร้อยละ 72.73 สามารถลดรายจ่าย ค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 387.42 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีเฉลี่ย 388.75 บาทต่อไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 235 บาทต่อไร่  

2) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
2.1) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรร้อยละ 79.37 สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 1,734 บาทต่อเดือน 

และมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตจากแปลงของครัวเรือนเฉลี่ย 591.36 บาทต่อเดือน 
2.2) การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร เกษตรกรร้อยละ 99.63 ได้น าความรู้ไปแปรรูปอาหารบริโภคในครัวเรือน 

บางรายท าเป็นอาชีพเสริม เช่น การท าเบาะรองนั่ง กระเป๋าผ้า เสื้อผ้าส าเร็จรูป ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยรายละ 3,218.73 บาทต่อเดือน และขยา ยผลความรู้ไปยัง
เพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง และสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 1 ต่อ 4 ราย   

2.3) การส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของเกษตรกร เช่น มีการตรวจวิเคราะห์   
ค่าดิน และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยผสมหรือปุ๋ยสั่งตัดมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 70.00 โดยสหกรณ์ผลิตและจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดกระสอบล ะ20 - 70 บาท 
บางแห่งจัดหาแม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายแทน เพ่ือช่วยลดรายจ่ายของเกษตรกร 
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2.4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 

(1) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยให้มีรายได้เสริม ควรส่งเสริมต่อเนื่อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ความเห็นว่า ในการก าหนดหลักสูตรควรเกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ร่วมกันคิด สนับส นุนงบประมาณเพ่ิม   
และขยายระยะเวลาการฝึกอบรม เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมจ านวนมากแต่งบประมาณที่ได้รับจ ากัด 

(2) ความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ เช่น อาคารฝึกอบรม อุปกรณ์การฝึกอบรม ป้ายองค์ความรู้ เช่น 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนาจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และควรให้เกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือวางแผนการขอจัดงบประมาณให้เพียงพอ 

(3) เงื่อนไขการเข้าอบรม บางโครงการก าหนดไม่ให้อบรมซ้ าในรายเดิม แต่เกษตรกรมีความต้องการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุง เช่น การอบรมของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังมีอยู่ ควรมีการทบทวนเงื่อนไขข้อก าห นดของโครงการ เพ่ือให้
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งรายเดิม และรายใหม่ 

(4) การสนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งบางแห่ง ไม่มีเครื่องผสมปุ๋ย แต่ใช้วิธีการน าแม่ปุ๋ยมาจ าหน่าย           
ให้เกษตรกรไปผสมเอง ควรมีการติดตามผลการใช้เครื่องผสมปุ๋ยในสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนเพ่ิมในสถาบันเกษตรกร
ที่ยังไม่มี  

3.2 ผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร 
3.2.1. โครงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินท ำกินแก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล
และมีความละเอียด แม่นย าสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส ารวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. อ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มาใช้บริการ ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามารับบริการกับ ส.ป.ก.  

1) กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ด าเนินการได้ 214,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.34 ของเป้าหมาย 
254,000 ไร่ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน เช่น เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน การจัดเตรียมเอกสารกฎหมาย ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน รวมทั้งข้อร้ องเรียนในการเข้ารับ
บริการ ฯลฯ ด าเนินการได้ 278,124 ราย คิดเป็นร้อยละ 194.49 ของเป้าหมาย 143,000 ราย เนื่องจากมีการเพ่ิมการให้บริการในพ้ืนที่ โดยมีรถบริการให้
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ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเข้ามาด้วย ท าให้ผลการด าเนินงานที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วน การจัดที่ดินท ากิน 
ให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ด าเนินการแล้วในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. 72 จังหวัด รวม 11,817 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.03ของเป้าหมาย 59,000 ราย และ
การตรวจสอบการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ ส.ป.ก. ด าเนินการแล้ว 3,823,934 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 115.88 ของเป้าหมาย 3,300,000ไร่ 

2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342.3457 ล้านบาท (ปรับลดจาก 355.6674 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 189.8733 ล้านบาท (ร้อยละ 55.46) 

3.2.2 โครงกำรศึกษำปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชำชน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อจัดท ารับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน และ เพ่ือปรับปรุงให้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เป้าหมาย การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรและประชาชน 
จ านวน 1 ฉบับ  

ด าเนินการโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และยกเลิกการด าเนินงานทั้งโครงการ จ านวน 10.0000 ล้านบาท 
 

3.2.3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนที่เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต ร (ศพก.)
อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ  

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.1) พัฒนา ศพก. 749 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 84.92 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์และพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 2,646 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย 
1.2) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 361 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 40.93 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ ในส่วน

กิจกรรมที่เหลือได้มีการยกเลิก และคืนงบประมาณแล้ว สนับสนุนการให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร 657 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 74.49 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
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1.3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 24,148 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของเป้าหมาย 26,460 ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้น า
ของเครือข่าย 8,543 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของเป้าหมาย 11,742 ราย 

1.4) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืช 335 ราย ครบตาม
เป้าหมาย จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช 1,692 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 95.92 ของเป้าหมาย 1,764 ศูนย์ สนับสนุนการจัดท าแปลง
เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 132 แปลง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย 154 แปลง ส ารวจติดตามแปลงตามสถานการณ์
ศัตรูพืช 2,865 แปลง คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของเป้าหมาย 3,092 แปลง และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย จ านวน 854 ศูนย์ คิดเป็น  
ร้อยละ 96.83 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

1.5) งบประมาณที่จัดสรร 203.6073 ล้านบาท (ปรับลดจาก 239.5624 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 140.1393 ล้านบาท (ร้อยละ 68.83) 
2) กรมปศุสัตว์ 

2.1) พัฒนาศักยภาพ ศพก. 778 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 88.21 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ด้านปศุสัตว์ 642 ศูนย์ คิดเป็น
ร้อยละ 72.79 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ 8,444 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของเป้าหมาย 8,820 ศูนย์ 

2.2) พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ จ านวน48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 64 แห่ง 
2.3) งบประมาณที่จัดสรร 20.9044 ล้านบาท (ปรับลดจาก 22.6771 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 17.0564 ล้านบาท (ร้อยละ 81.59) 

3) กรมประมง 
3.1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 846 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 95.92 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายรายเดิม 2,731 ศูนย์

คิดเป็นร้อยละ 61.93 ของเป้าหมาย 4,410 ศูนย์และรายใหม่ 764 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 86.62 ของเป้าหมาย 882รวมทั้งฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง
702 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 79.59 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

3.2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร 39,147 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.38 ของเป้าหมาย 88,200 ราย 
3.3) สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 555 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 62.93 ของเป้าหมาย 

882 ศูนย์ 
3.4) งบประมาณที่จัดสรร 30.1340 ล้านบาท (ปรับลดจาก 33.6170 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 20.5670 ล้านบาท (ร้อยละ 68.25) 
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4) กรมหม่อนไหม  
4.1) พัฒนา ศพก.หลัก 3 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และพัฒนา ศพก.เครือข่าย 24 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 82.76 ของเป้าหมาย 29 ศูนย์ ส่วนการพัฒนา

และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เป้าหมาย 500 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4.2) สนับสนุนการให้บริการ ศูนย์หลัก 3 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย ศูนย์เครือข่าย 24 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 82.76 ของเป้าหมาย 29 ศูนย์  
4.3) งบประมาณที่จัดสรร 6.2110 ล้านบาท (ปรับลดจาก 7.0097 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.9719 ล้านบาท (ร้อยละ 15.65) 

5) กรมวิชาการเกษตร  
5.1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร 4,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.02 ของเป้าหมาย 6,000 รายถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากกรมวิชาการให้กับ ศพก. 138 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของเป้าหมาย 200 ศูนย์ และผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพ่ือน าไปให้เกษตรกร
เครือข่าย ของ ศพก. จ านวน 24 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย 16 ชนิด 

5.2) งบประมาณที่จัดสรร 14.3000 ล้านบาท (ปรับลดจาก 20.0000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 6.6204 ล้านบาท (ร้อยละ 46.30) 
6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

6.1) จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)  882 ราย ครบตามเป้าหมาย และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ 
869ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 98.53 ของเป้าหมาย 882 ราย 

6.2) ให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชีแก่ผู้ที่สนใจ 630 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 882 ราย 
6.3) ติดตามประเมินผล 63 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 35.59 ของเป้าหมาย 177 ศูนย์ 
6.4) งบประมาณที่จัดสรร 29.6601 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.8322 ล้านบาท (ร้อยละ 43.26) 

7) กรมพัฒนาที่ดิน  
7.1) พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 814ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 92.29 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ และ

สนับสนุนการให้บริการ ศพก. 596 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 67.57 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 
7.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 8.7318 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.3540 ล้านบาท (ร้อยละ 72.77) 

8)ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
8.1) คัดเลือกและขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ศพก. ในพื้นที่ ส.ป.ก.  

ครบตามเป้าหมาย 140 ศูนย์ 
8.2) งบประมาณที่จัดสรร 5.6505ล้านบาท (ปรับลดจาก 6.3560 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 3.2706 ล้านบาท (ร้อยละ 57.88) 
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9) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 882 ราย ครบตามเป้าหมาย

และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส 644 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.44 ของเป้าหมาย 720 ราย
และขับเคลื่อน ศพก. เพ่ือส่งเสริมบทบาท ศกอ. ในท้องถิ่น 397 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 45.01 ของเป้าหมาย 882 ศูนย์ 

9.2) งบประมาณที่จัดสรร 8.5240 ล้านบาท (ปรับลดจาก 10.1389 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 4.2781 ล้านบาท (ร้อยละ 50.19) 
9.3) ผลการติดตาม 

(1) ครั้งที่ 1 จากการลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 สอบถามประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 27 
ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 

(1.1) การเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อน พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 87.50 เคยเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วม
เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ซึ่งในจ านวนนี้ ร้อยละ 71.42 เป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกษตรอินทรีย์ศูนย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย วิสาหกิจชุมชน และจุดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนชมพู่ ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ข้าว
ชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 14.29 

(1.2) การเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ร้อยละ 50.00 สมัครใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย 
รองลงมาร้อยละ 37.50 หน่วยงานขอให้เข้าร่วม และร้อยละ 12.50 ไม่ได้สมัครใจและไม่เคยทราบมาก่อน ส าหรับพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ได้ใช้พ้ืนที่
ของประธานศูนย์เครือข่าย และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม โดยศูนย์เครือข่ายร้อยละ 50.00 ใช้พ้ืนที่ของประธานศูนย์ รอ งลงมา 
ร้อยละ 37.50 ใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และร้อยละ 12.50 ใช้พ้ืนที่ทั้งของประธานและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 

(1.3) ความพร้อมในการด าเนินงานเป็นศูนย์เครือข่าย  
- อาคาร/ศาลาเรียนรู้พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 87.50 มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนร้อยละ 

12.50 ไม่มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เนื่องจากเป็นเพียงจุดที่ใช้ในการศึกษาดูงานและใช้พื้นที่แปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  
- ด้านฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 ไม่มีฐานเรียนรู้ ส่วนร้อยละ 25.00 ที่มีฐานเรียนรู้ โดยมีฐานเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ 5 ฐาน 

ส่วนด้านแปลงเรียนรู้ร้อยละ 87.50 มีแปลงเรียนรู้ เฉลี่ยศูนย์ละ 1 แปลง และร้อยละ 12.50 ไม่มีแปลงเรียนรู้  
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- ด้านหลักสูตรเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 62.50 มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ 1 หลักสูตร 
และร้อยละ 37.50 ไม่มีหลักสูตรเรียนรู้ของศูนย์ฯ เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเป็นผู้มาถ่ายทอดองค์คว ามรู้จึงไม่ได้ก าหนด 
เป็นองค์ความรู้ประจ าของศูนย ์

- ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 50.00 มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการ
ท ากิจกรรม ส่วนร้อยละ 50.00 ไม่มีด้านโต๊ะและเก้าอ้ีศูนย์เครือข่ายร้อยละ 75.00 มีความพร้อมในด้านดังกล่าว ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 88.33 มีเพียงพอ ส่วน
ร้อยละ 16.67 ไม่เพียงพอ และร้อยละ 25.00 ไม่มีโต๊ะและเก้าอ้ี ในส่วนของห้องน้ าทุกศูนย์เครือข่ายมีห้องน้ าไว้ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ 3 ห้อง 

(1.4) การร่วมงานกับ ศพก. และศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ พบว่า ประธานศูนย์เครือข่ายร้อยละ 62.50 เคยรู้จักกับประธาน ศพก. มาก่อนและ
ร้อยละ 37.50 ยังไม่รู้จัก ซึ่งในส่วนที่รู้จักกันมาก่อนร้อยละ 80.00 เคยท างานร่วมกันแล้ว ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการซื้อขายสินค้า ส่วนร้อยละ 20.00 ยังไม่เคยร่วมงานกัน ส าหรับการร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ พบว่า
ร้อยละ 75.00 เคยร่วมงานกันแล้ว ได้แก่ การท าธุรกิจร่วมกัน การลงพ้ืนที่ตรวจโรคระบาดในสัตว์และให้วัคซีน การตรวจสอบโรคและแมลงศัตรู พืช  
การขอรับบริการโรงอบข้าว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่วนศูนย์เครือข่ายร้อยละ 25.00 ยังไม่เคยร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ 

(1.5) การได้รับสนับสนุน/ส่งเสริม (ปีงบประมาณ 2562) เพ่ือการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย พบว่า ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ได้รับ  
การสนับสนุน/ส่งเสริมเพ่ือการด าเนินงานในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งศูนย์เครือข่ายร้อยละ 75.00 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์ พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา เมล็ดพันธุ์ข้าว และถุงบรรจุข้าว เป็นต้น รองลงม าร้อยละ 62.50 ได้รับ
เอกสารวิชาการเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ได้รับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และป้ายองค์ความรู้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 37.50 อีกทั้ง 
ศูนย์เครือข่ายร้อยละ 12.50 ได้รับการสนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

(1.6) ประเด็นที่พบ 
- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 

ส่งผลต่อการเก็บรักษาคุณภาพของสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ดิน และองค์ประกอบยังไม่ชัดเจนเหมือนกับ ศพก. 
- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งไม่ทราบว่าได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก. และไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของการเข้าร่วม

เป็นศูนย์เครือข่ายกับ ศพก. อีกทั้งอยู่ห่างไกลจาก ศพก. ส่งผลให้ การรับทราบนโยบาย หรือข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย หรือนโย บายด้านการพัฒนา 
ภาคเกษตรมีน้อย 

- การด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือยังไม่เกิดการท างานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม หรือ
มีเพียงส่วนน้อย  



 

23 
 

- การพัฒนา สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นการอบรม และให้ปัจจัยการผลิต ขาดการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาต่อยอด เช่น ต้องการผลิต
ข้าวให้ได้มาตรฐานด้านความชื้นตามที่ก าหนด แต่ไม่มีพ้ืนที่หรือลานตากข้าว 

(1.7) ข้อเสนอแนะ 
- หน่วยงานควรคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยพิจารณา

องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เหมือนกับ ศพก. หากหรือศูนย์เครือข่ายใดที่มีองค์ประกอบไม่ครบ เช่น มีเฉพาะแปลงเรียนรู้เพ่ือศึกษาดูงานควรให้ใช้ชื่อเรียกเป็นจุด
ศึกษาดูงานหรือแปลงเรียนรู้แทนการเป็นศูนย์เรียนรู้ 

- ควรเปิดโอกาสให้ทุกศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ ศพก. เพ่ือได้รับทราบถึงการบริหารโครงการ นโยบายการพัฒนา
ภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากข้ึน อีกท้ังควรจัดเวทีให้ทุกศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสในการท างานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม 

- การพัฒนาในระยะต่อไปควรพิจารณาให้งบประมาณเพ่ือการลงทุนเพ่ือการพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่าย เนื่องจาก  
ศูนย์เครอืข่ายส่วนใหญ่ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร และมีพ้ืนที่ตั้งศูนย์อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

(2) ครั้งที่ 2จากการลงพ้ืนที่ติดตามผลจากการเข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ปีงบประมาณ 2563 โดยสอบถามเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว 
หนองบัวล าภู เลย ชลบุรี พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

(2.1) การเข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก.เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 เข้ารับบริการอบรมความรู้จากเครือข่าย 
ของ ศพก. รองลงมาร้อยละ 49.23 ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 40.77 ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ 20.00 ขอรับบริการด้านการเกษตร ร้อย
ละ 18.46 เข้าร่วมงาน Field Day และร้อยละ 13.85 เข้ารับบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นต้น 

(2.2) ความรู้ที่เข้ารับการอบรม เกษตรกรร้อยละ 52.14 เข้ารับการอบรมด้านการลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ 47.01  
ด้านการผลิตพืช และร้อยละ 11.11 ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนเกษตรกรที่อบรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การท าประมง และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 8.55 นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 5.13 เข้ารับการอบรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 3. 42  
ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และร้อยละ 2.56 ด้านพลังงานทดแทน 

(2.3) ปัจจัยการผลิตที่ เกษตรกรขอรับจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรร้อยละ 50.00 ขอรับปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมา  
ร้อยละ 42.19 วัสดุส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 32.81 เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ร้อยละ 17.19 สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ 6.25 สารปรับสภาพดิน ร้อยละ 4.69 
พันธุ์สัตว์น้ า และร้อยละ 3.13 บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องใส่ผลไม้ ถุงใส่ผัก เป็นต้น จากการขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เห็นได้ว่ามีเกษตรกรได้ให้ความส าคัญกับ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตนเอง แทนการขอรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเสร็จแล้ว 
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(2.4) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.38 น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.62 ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติ และไม่ได้ท ากิจกรรมที่ ได้ เรียนรู้จ ากศูนย์เครือข่าย 
ของศพก. แล้ว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.10 น าความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ รองลงมาร้อยละ 22.58 ด้านการผลิตพืช ร้อยละ 9.68  
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรน าความรู้ไปใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 
4.03 และเกษตรกรร้อยละ 2.42 น าความรู้ด้านการท าประมงไปใช้  

(2.5) ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
- การลดรายจ่ายในการผลิต เกษตรกรร้อยละ 73.39 ที่มีรายจ่ายในการผลิตลดลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะ

ค่าปุ๋ ยเคมี ในการผลิตพืชแบบไร่นาสวนผสม ค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ยไร่ละ 743 บาท หรือลดลงร้อยละ 61.00 และค่ าปุ๋ ยเคมี ในการท านา ลดลงเฉลี่ย 
ไร่ละ 335 บาท หรือลดลงร้อยละ 54.47 ในส่วนของเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายค่าสารเคมีลงได้ พบว่า เกษตรกรที่ท านาสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ย  
ไร่ละ 87 บาท หรือลดลงร้อยละ 73.73 และเกษตรกรท าสวนมะม่วงสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ 174 บาท หรือลดลงร้อยละ 65.17 นอกจากนี้เกษตรกรยัง
สามารถลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลงได้เฉลี่ยไร่ละ 228 บาท หรือลดลงร้อยละ 40.00 

- การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 20.97 ได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก มีการปรับปรุงบ ารุงดิน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ส่งผลให้พืชได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะผลผลิตของข้าวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 269 กิโลกรัมหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.73 

- รายได้ เกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายในการผลิต และมีผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 20.16 มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย78,782 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

- ด้านอ่ืน ๆ เกษตรกรร้อยละ 58.87 สามารถลดความเสีย่งในด้านการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และสารพิษตกค้างในผลผลิตร้อยละ 
18.55 เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้า และร้อยละ 16.94 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน PGS มาตรฐาน Q และมาตรฐาน GI 

(2.6) ประเด็นที่พบ 
- องค์ความรู้ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ เนื่องจากหัวเชื้อในการผลิตสารชีวภัณฑ์  

มีไม่เพียงพอ และยากต่อการจัดหา 
- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคารฝึกอบรม ห้องน้ า อีกทั้งยังไม่ได้รับ  

การสนับสนุนเพื่อจัดท าแปลงสาธิต หรือแปลงต้นแบบ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายองค์ความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ 
- การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนขั้นพ้ืนฐาน ขาดการสนับสนุนเพ่ือต่อยอดการผลิต หรือ 

การท ากิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม 
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- เกษตรกรบางรายต้องการรับการพัฒนา ฝึกปฏิบัติแบบเน้นย้ าเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง  
องค์ความรู้ที่ เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่ เน้นองค์ความรู้ด้านการผลิต ส่งผลให้ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือให้ เกษตรกรสามารถพัฒนา 
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ 

(2.7) ข้อเสนอแนะ 
- หน่วยงานควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หาแหล่งจ าหน่ายหรือผลิตหัวเชื้อในการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

ของเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- ควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่าย  

ของ ศพก. ที่ท าหน้าที่ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีการให้บริการด้วยจิตอาสา 
- การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในระยะต่อไป ควรสอบถามความต้องการอบรมเน้นย้ ากับเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายเดิม 

ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพ่ือเข้ารับการพัฒนาอีกครั้ง หรือควรจัดเจ้าหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่เกษตรกรที่มีความต้องการให้ เน้นย้ าเพ่ือให้สามารถ 
น าความรู้ไปปฏิบัติไดแ้ละเกิดความเชี่ยวชาญ 

- ควรจัดท าหลักสูตรเรียนรู้ด้านการตลาดตามบริบทของพ้ืนที่ และจัดให้ผู้เชียวชาญด้านการตลาดเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  
หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

(3) ครั้งที่ 3 จากการลงพ้ืนที่ติดตามผลจากการเข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 โดยสอบถามเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ และยโสธร 
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้ 

(3.1) การเข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.94 เข้ารับบริการอบรมความรู้จากเครือข่ายของศพก. 
รองลงมาร้อยละ 63.64 ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 36.36 ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ 15.15 ขอรับบริการด้านการเกษตร และร้ อยละ 
21.21 เข้ารับบริการด้านอื่น ๆ เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นต้น 

(3.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
96.77ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3.23 ยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

(3.3) ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ร้อยละ 72.73 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมีลดลงโดยเฉลี่ย 387.42 

บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีลดลงโดยเฉลี่ย 388.75 บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงโดยเฉลี่ย 235.00 บาทต่อไร่และเกษตรกรร้อยละ 12.12 มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
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(3.4) ประเด็นที่พบ 
- ศูนย์เครือข่ายบางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมทั้งในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และ

นวัตกรรม โดยเกษตรกรมีความต้องการความรู้ปัจจัยการผลิตที่รัฐช่วยสนับสนุนแตกต่างกัน รวมไปถึงปัญหาในการท าเกษตรที่เกษตรกรได้พบ 
- ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เกษตรกรเข้ามารับบริการค่อนข้างล าบาก  

ทั้งการเข้าอบรมศึกษาดูงาน และท ากิจกรรมร่วมกันภายในศูนย์ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์เครือข่ายของ ศพก. กับ ศพก. หลัก ซึ่งมีตั้งอยู่ห่างไกลกัน 
(3.5) ข้อเสนอแนะ 

- การพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ สนับสนุนในการพัฒนาความพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน 
รวมไปถึงปัจจัยการผลิต เพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วม
คณะกรรมการของ ศพก. เพ่ือรับทราบการบริหารโครงการ และจัดเวทีให้ศูนย์เครือข่ายมีโอกาสในการท างานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม 

- ควรส ารวจความต้องการของเกษตรกร เพ่ือน ามาก าหนดแผนให้สอดคล้องกับความต้องการเกิดการน าไปใช้ได้กลุ่มเป้าหมายที่
ตรงตามแผนการฝึกอบรม จัดท าหลักสูตรและจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยเฉพ าะในด้านของ
การตลาดและนวัตกรรม 

 

3.2.4 โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงาน

ด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และ  
ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
Smart Farmer จ านวน 59,810 ราย  

1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 40 ราย ครบตามเป้าหมาย 
1.2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 2,875 ราย ครบตามเป้าหมาย และอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer

เพ่ือพัฒนาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 453 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.67 ของเป้าหมาย 450 ราย 
1.3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer17,640 ราย ครบตามเป้าหมาย และSmart Farmerผู้ประกอบการต้นแบบ 250 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 375 ราย 
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1.4) งบประมาณที่จัดสรร 53.1270 ล้านบาท (ปรับลดจาก 62.1078 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 27.7310 ล้านบาท (ร้อยละ 52.20) 
2) กรมการข้าว 

2.1) ส ารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูลปี 2557-2561 จ านวน 3,285 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของเป้าหมาย 14,000 ราย  
2.2) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" ให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) 1 รุ่น จ านวน  

77 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.00 ของเป้าหมาย 100 ราย อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนา
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จ านวน 3 รุ่น จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของเป้าหมาย 170 ราย และอบรมหลักสูตร 
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 

2.3) การสร้างและพัฒนาชาวนาอาสา โดยจะด าเนินการจัดประชุมสัมมนาและเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาอาสาชาวนาอาสาเพ่ือชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานของชาวนาอาสา600รายอยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.4) การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจัดท าสื่อเผยแพร่แล้ว 5 ฉบับ ร้อยละ 55.56 ของเป้าหมาย 9 ฉบับ  
คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น 4สาขาครบตามเป้าหมาย และการจัดท าสื่อเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว 1 ชุด ครบตามเป้าหมาย 

2.5) งบประมาณท่ีจัดสรร 16.6550 ล้านบาท (ปรับลดจาก 25.4550 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 6.7396 ล้านบาท (ร้อยละ 40.47) 
3) กรมปศุสัตว์ 

3.1) พัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer 1,692 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของเป้าหมาย 1,700 ราย อาสาปศุสัตว์สู่  Smart 
Farmer733 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.19 ของเป้าหมาย 770 ราย และ Smart Farmer ต้นแบบ 2,599 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.68 ของเป้าหมาย 
3,840 ราย     รวมทั้งสร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 714 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของเป้าหมาย 790 ราย 

3.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร  4,127 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.13 ของเป้าหมาย 7,100 ราย และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 57 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.01 ของเป้าหมาย 154 ราย 

3.3) งบประมาณท่ีจัดสรร 6.8955 ล้านบาท (ปรับลดจาก 8.0856 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 4.5978 ล้านบาท (ร้อยละ 66.68) 
4) กรมประมง 

4.1) คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 15,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
4.2) อบรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 14,800ราย และ Young Smart Farmer 200 ราย ครบตามเป้าหมาย

และถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 จากเป้าหมาย 231 ราย 
4.3) งบประมาณที่จัดสรร 18.1885 ล้านบาท (ปรับลดจาก 21.6400 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 5.6887 ล้านบาท (ร้อยละ 31.28) 
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5) กรมหม่อนไหม 
5.1) ก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานโครงการ โดยจัดประชุมชี้แจงโครงการ  "Smart Farmerหม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา" 

แล้ว1ครั้ง และมีแผนจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer 2 ครั้ง  
5.2) ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร1 ,552 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.70 

ของเป้าหมาย 2,890 ราย และข้ึนทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) 895ราย คิดเป็นร้อยละ 59.67 ของเป้าหมาย 1,500 ราย 
5.3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 

ประจ าปี 2563ครบ 21 รายจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์จุดด าเนินงานของ Smart Farmer จ านวน 377 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 25.13 ของเป้าหมาย 1,500 ป้าย
จัดท า E-Book แนะน า เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา 1 ชุด ครบตามเป้าหมาย และติดตามนิเทศงานโครงการ จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง ส่วนการจัดท า E-Mapping แนะน าถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร Smart Farmerจ านวน 1 ชุด อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5.4) งบประมาณที่จัดสรร 5.7200 ล้านบาท (ปรับลดจาก 7.0396 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 2.6998 ล้านบาท (ร้อยละ 47.20) 
6) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

6.1) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 3,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 108.93 ของเป้าหมาย 3,000 ราย 
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 973 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 

6.2) งบประมาณที่จัดสรร 22.6761 ล้านบาท (ปรับลดจาก 27.2277ล้านบาท)  เบิกจ่ายแล้ว 15.3229 ล้านบาท (ร้อยละ 67.57) 
7) ผลการติดตาม จากการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ระหว่างวันที่ 22 - 27 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่จังหวัดน่าน และแพร่ สรุปประเด็นที่ค้นพบและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
โครงการฯ ดังนี้ 

7.1) ประเด็นที่พบ 
(1) จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้หน่วยงานมีการปรับลดงบประมาณ และจ านวน

เกษตรกรเป้าหมายในบางพ้ืนที่ รวมถึงท าให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ในพ้ืนที่มีความล่าช้า  
(2) เกษตรกรที่จะพัฒนาสู่ Smart Farmer บางรายที่มีอายุมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เสนอผ่านช่องทาง

อินเตอร์เน็ตได้ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเกษตรกร 
(3) การด าเนินการจัดอบรม และกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลผลิตท าให้เกษตรกรไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับ  

มาปรับใช้ และพัฒนาได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังประสบกับปัญหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิตมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย และกระจายสินค้าได้เท่าท่ีควร 
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7.2) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรจัดกิจกรรมการพัฒนา Smart Farmer ให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับกิจกรรมของ Young Smart Farmer ซึ่งจะท าให้สามารถ

พัฒนาเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มได้พร้อมๆ กัน และจะท าให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(2) การพัฒนาองค์ความรู้ควรให้มีการพัฒนาแบบครบวงจรทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเฉพาะความรู้เรื่องการแปรรูป เพื่อเป็น 

การสร้างมูลค่าสินค้าและสร้างความหลากหลายของสินค้าในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย 
(3) จากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ท าให้การผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ดังนั้นรัฐควรหาตลาดรองรับสินค้าให้กับเกษตรกร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ 
 

3.2.5 โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร 
1) โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์ เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา ที่สุดมิได้ที่ทรงมี 
ต่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบ บเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้ 
เพ่ือการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ 
และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร 70,000 รายงบประมาณ 148.0955ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 87.8566ล้านบาท 
(ร้อยละ 59.32) 

1.1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1) คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ 5,412 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 120.27 ของเป้าหมาย 4,500 แห่ง  
(2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 6,215 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของเป้าหมาย 70 ,000 ราย และจัดท าฐานข้อมูล

เกษตรกร 18,904 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.01 ของเป้าหมาย 70,000 ราย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเกษตรกร 
(3) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ 272 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 357.89 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 

20,070 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.67 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  
(4) งบประมาณท่ีจัดสรร 6.3445 ล้านบาท (ปรับลดจาก ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 2.8417 ล้านบาท (ร้อยละ 44.79) 
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1.2) กรมการข้าว 
(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก จัดท าแผนบูรณาการ และการสนับสนุนองค์ความรู้  

ด้านข้าว 9,261 ราย จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด 206 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(2) ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร ด าเนินการแล้ว 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของเป้าหมาย 9,261 ราย 
(3) งบประมาณท่ีจัดสรร 5.7500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7341 ล้านบาท (ร้อยละ12.77) 

1.3) กรมปศุสัตว์ 
(1) พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย 336 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 67.20 ของเป้าหมาย 500 เครือข่าย ติดตามดูแล  

และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ 137,979 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.70 ของเป้าหมาย 210,000 ราย  
(2) งบประมาณที่จัดสรร 27.8338 ล้านบาท (ปรับลดจาก 52.5709 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 16.7544 ล้านบาท (ร้อยละ 60.19) 

1.4) กรมประมง 
(1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 58,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.13ของเป้าหมาย 70,000 ราย  
(2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร 16,883 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.12 ของเป้าหมาย 70 ,000 ราย และสนับสนุน 

พันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกร 17,711 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของเป้าหมาย 70 ,000 ราย โดยสนับสนุนปลากินพืชให้เกษตรกร 1 ,000 ตัวต่อราย  
รวม 9,038,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.91 ของเป้าหมายพันธุ์ปลากินพืช 70 ล้านตัว   

(3) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ 294 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของเป้าหมาย 693 ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดั บจังหวัด 
12,881ราย คิดเป็นร้อยละ 18.40 ของเป้าหมาย 70,000 ราย  

(4) งบประมาณที่จัดสรร 41.8244 ล้านบาท (ปรับลดจาก 50.6835 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 22.9119 ล้านบาท (ร้อยละ 54.78) 
1.5) กรมหม่อนไหม 

(1) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  36 จุด คิดเป็นร้อยละ 39.13 ของเป้าหมาย 92 จุด และจัดท า 
จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของเป้าหมาย 21 จุด โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 1,426 ราย 
และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช าถุง 25,485 ถุง  

(2) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
ด้านหม่อนไหม และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 438 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.50 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 

(3) งบประมาณท่ีจัดสรร 6.6922 ล้านบาท (ปรับลดจาก 7.6380 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.4271 ล้านบาท (ร้อยละ 6.38) 
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1.6) กรมวิชาการเกษตร 
(1) ส่งเสริมองค์ความรู้ ให้เกษตรกร 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.60 ของเป้าหมาย 250 ราย จัดท าแปลงต้นแบบ 2,516 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 201.28 ของเป้าหมาย 1,250 ไร่ อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม 178ราย คิดเป็นร้อยละ 71.20ของเป้าหมาย 250 ราย  
(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 3.7639 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.5197 ล้านบาท (ร้อยละ 40.38) 

1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี 979 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของเป้าหมาย 1,000 ราย (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) และอบรม 

การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 26,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.29 ของเป้าหมาย 30,000 ราย  
(2) ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี 8,837 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.08 ของเป้าหมาย 21,000 ราย และติดตามการจัดท าบัญชี  

โดยครูบัญชี 1,854 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.83 ของเป้าหมาย21,000 ราย ส่วนติดตามประเมินผลแก่เกษตร 1,125 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(3) งบประมาณท่ีจัดสรร 13.3200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.8726 ล้านบาท (ร้อยละ 66.61 ) 

1.8) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินแก่เกษตรกร 16,100 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.50 ของเป้าหมาย 20,000 ราย 
(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 31.6000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.8132 ล้านบาท (ร้อยละ 84.85) 

1.9) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(1) ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3,690 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.43 ของเป้าหมาย 3,500 ราย สนับสนุน

ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ 238ราย คิดเป็นร้อยละ 97.54 ของเป้าหมาย 244 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.02 
ของเป้าหมาย 3,256 ราย 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 10.9667 ล้านบาท (ปรับลดจาก 12.7010 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 6.9819 ล้านบาท (ร้อยละ63.66) 
1.10) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดล าปางและแพร่ โดยส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่  

ที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับอ าเภอ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สรุปได้ ดังนี้ 
(1) คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ รวม 108 แห่ง จ าแนกเป็น จังหวัดล าปาง63 แห่ง และจังหวัดแพร่ 45 แห่ง  

(1.1) จังหวัดล าปาง จากการติดตามจุดเรียนรู้ 3 จุด โดยจุดที่ 1 เป็นของนางสาวชุลีกร มูลมา อ าเภอเถิน พื้นที่ 124.25 ไร่ จัดท า
แผนการเลี้ยงไก่ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า ขอรับการสนับสนุนไก่ไข่ 20 ตัว อาหารไก่ไข่ 300 กิโลกรัม และวัตถุขี้เลื่อยยางพาราและส่วนผสมการท าเห็ดก้อน  จุดที่ 
2 เป็นของนายสหพล ฟองสมุทร อ าเภอเกาะคา พื้นที่ด าเนินการ 233 ไร่ จัดท าแผนปรับปรุงสถานที่ จัดแหล่งเรียนรู้ จัดบอร์ดแหล่งความรู้ด้านการประมง ปศุสัตว์ 
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และพัฒนาที่ดิน อบรมสร้างองค์ความรู้ ด้านประมง ปศุสัตว์ การท าปุ๋ยหมัก ขอรับการสนับสนุนลูกปลานิล จ านวน 1,000 ตัว อาหารปลา 20 กระสอบ และลูก
ปลานิลให้แก่สมาชิก รายละ 1,000 ตัว รวม 30,000 ตัว และจุดที่ 3 เป็นของนางอรพรรณ ชัยชนะ อ าเภอเกาะคา มีพ้ืนที่ด าเนินการ 192 ไร่ จัดท าแผน
ปรับปรุงสถานที่ จัดแหล่งเรียนรู้ จัดบอร์ดแหล่งความรู้ด้านการประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาที่ดิน อบรมสร้างองค์ความรู้  ด้านประมง ขอรับการสนับสนุนถังเก็บน้ า
ซีเมนต์กลมเพื่อใช้ในบ่อกบ ติดตั้งระบบน้ าในฟาร์มและระบบโซล่าเซลล์ ลูกกบให้แก่สมาชิกรายละ 200 ตัว อาหารกบให้แก่สมาชิกรายละ 5 กิโลกรัม 

(1.2) จังหวัดแพร่ จากการติดตามจุดเรียนรู้ของนางอัมพวัน รุ่งเรืองเลิศ อ าเภอเมือง เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ผสมผสาน มีเทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่ายได้แก่ การผลิตข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตจากข้าว  

(2) กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร เดิมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ด าเนิ นการ ไม่สามารถ 
จัดกิจกรรมได้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละอ าเภอด าเนินการและจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร พร้อมทั้งปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพ
เกษตรกร 

(3) ข้อค้นพบ  
(3.1) หน่วยงานมีการปรับแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 - 4 เนื่องจากการปรับลดงบประมาณปี 2563 จึงท าให้การด าเนินงาน

ในบางกิจกรรมเช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
(3.2) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอได้คัดเลือกจุดเรียนรู้ หัวหน้าจุดเรียนรู้ และได้ท าแผนพัฒนาจุดเรียนรู้

ร่วมกับเกษตรกรสมาชิก ส่งส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพ่ือเสนอของบประมาณในการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
(3.3) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก โดยให้

เหตุผลว่าถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายได้เกษตรกรลดลงเกิดจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า แต่
เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงด้านความม่ันคงทางอาหาร เข้าถึงแหล่งอาหาร และพ่ึงพาตนเองได้จากการท ากิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ของตนเอง 

(4) ข้อเสนอแนะ  
(4.1) หน่วยงานควรเร่งรัดหน่วยงานปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เนื่องจากสถานการณก์าร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเร่งชี ้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และระดับอ าเภอ หากมีการปรับลดกิจกรรม  
การปฏิบัติงาน 
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(4.2) กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ควรเร่งรัดการส่งมอบปัจจัย 
การผลิตให้แล้วเสร็จทันฤดูกาลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ควรติดตามกิจกรรมของจุดเรียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
ระดับอ าเภออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2) เกษตรกรรมทำงเลือก/เกษตรผสมผสำน 
2.1) โครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงานหลัก 

วัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามแน วทฤษฏีใหม่ 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษ ตรกรมีเป้าหมาย
อบรมเกษตรกร 8,132 ราย 

(1) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 99 ศูนย์ (ปรับลดเป้าหมายจาก 102 เหลือ 70 ศูนย์) สามารถฝึกอบรมเกษตรกร
ทั่วไปได้ 8,427 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.63ของเป้าหมาย 8,132 ราย 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 34.6658 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.3182ล้านบาท (ร้อยละ 75.92) 
(3) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรี กระบี่ และนครศรีธรรมราชโดยส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 2562 มีผลการประเมิน ดังนี้ 
(3.1) การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 98.48 น าความรู้เรื่องการท าอาหารไปใช้ร้อยละ 

98.46 น าความรู้เรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ร้อยละ 98.41 น าความรู้เรื่องการออมทรัพย์ไปใช้ร้อยละ 96.55 น าคว ามรู้เรื่อง
การท าการเกษตรไปใช้ ร้อยละ 94.44 น าความรู้เรื่องการแยกขยะไปใช้ร้อยละ 75.76 น าความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือนไปใช้ ร้อยละ 75.00 น าความรู้เรื่อง
การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก/สารควบคุมศัตรูพืชไปใช้ ร้อยละ 70.37 น าความรู้เรื่องการผลิตของใช้เองไปใช้ประโยชน์ และร้อยละ 65.15 น าความรู้เรื่องการแปร
รูปผลผลิตไปใช้ 

(3.2) ด้านรายจ่ายของเกษตรกรหลังจากน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 79.37 น าความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติแล้ว
สามารถลดรายจ่ายได้ เฉลี่ย 1,734.27 บาทต่อเดือน โดยลดการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี การพนัน และซื้อเครื่องดื่มมึนเมา เป็นต้น 

(3.3) ด้านรายได้ของเกษตรกรหลังจากน าความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ 34.38 สามารถเพ่ิมรายได้จากการน าผลผลิตไปจ าหน่าย
เฉลี่ยรายละ 591.36 บาทต่อเดือน ส าหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือ ร้อยละ 65.62 ยังไม่สามารถเพ่ิมรายได้ เนื่องจากส่วนใหญ่น าผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็นหลัก 
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(3.4) ข้อค้นพบ 
- ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพ่ือเข้ารับการอบรม เนื่องจากโครงการก าหนดระเบียบ

การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมรายใหม่ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ส่วนใหญไ่ด้รับการอบรมจากศูนย์ปราชญ์แล้ว 

- เกษตรกรที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วรวมถึงเกษตรกรในจังหวัดนอกพ้ืนที่มีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ าอีกครั้ง 
เนื่องจากต้องการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ที่ศูนย์ฯ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม 

- งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณจ านวนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มมีโครงการ แต่มีค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่น วัตถุดิบในการท าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมที่มีราคาเพ่ิมขึ้น 

(3.5) ข้อเสนอแนะ 
- ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม และเกษตรกรที่อยู่จังหวัดนอกพ้ืนที่จังหวดสามารถเข้ารับการอบรมซ้ าได้

เนื่องจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแต่ละศูนย์มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่เคยจัดอบรมที่ผ่านมา 
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ เช่น 

การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆในการฝึกอบรมการปรับปรุงอาคารสถานที่และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 

2.2)โครงกำรเกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกร  

ในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิม และเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกรให้
เข้มแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ ได้รับเงินกู้จากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นา จ านวน 1,500 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ 7,500 ไร่ ในพ้ืนที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 122 แห่ง 

ด าเนินการโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ านวน 12.6546 ล้านบาท และยกเลิกการด าเนินงานทั้งโครงการ 
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3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร  
3.1) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

กรมประมง เป็นหน่วยงานด าเนินงาน วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่เหมาะสม 
กับสภาพภูมิสังคมสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความส าคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้น า 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ สร้างและน าความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
แก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร 2,520 ราย งบประมาณ 4.914 ล้านบาท (รายงานไตรมาส 2)  

(1) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมายรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามและประเมินผล 2,520 ราย และปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ า) 10.08 ล้านตัว  

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 4.9140 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.6919 ล้านบาท (ร้อยละ 54.78) 
 

3.2) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่สมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่ำนกลไกกำรบัญชี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่ งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ รายสินค้า 14 ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 
40,000 ราย ยุติโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับลดงบประมาณคงเหลือทั้งจ านวนเข้าสู่ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 แต่มีผลด าเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

(1) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 ราย : เกษตรกร 30 ราย) 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของเป้าหมาย 1,333 ราย อบรมการจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน 1,515 รายคิดเป็นร้อยละ 3.79 ของเป้าหมาย 40,000 ราย 

(2) งบประมาณที่จัดสรร 2.0570 ล้านบาท (ปรับลดจาก 26.8900 ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.0570 ล้านบาท  
 

3.3) กิจกรรมยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของสถำบันเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 58 แห่ง 1,200 ราย ใน 2 ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)  
(1) ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 58 แห่ง 1,200 ราย ขณะนี้ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพ 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการและอยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท าทะเบียนเกษตรกรสมาชิก 

(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 11.7466 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0527 ล้านบาท (ร้อยละ 0.45) 
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(3) ผลการติดตาม จากการติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี และตราด ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563  
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

(3.1) การจัดสรรงบประมาณ ทั้ง 2 จังหวัด ได้รับงบประมาณแล้ว รวม 13,500 บาท คือ จังหวัดปราจีนบุรี 4,500 บาท และ
จังหวัดตราด 9,000 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการ เช่น การประชุมชี้แจง การประสานงาน แนะน าและติดตามงาน เป็นต้น 
โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 จังหวัด มีความเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอ และทันเวลา ส าหรับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการเฉลี่ย 3 ราย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(3.2) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรร้อยละ 50.00 เท่ากัน ทราบจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และทราบจากการประชุมสมาชิก
ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

(3.3) การเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 จังหวัด มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ รวม 100 ราย  
(3.4) การถ่ายทอดความรู้ เป็นการด าเนินการในส่วนของทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการถ่ายทอดความรู้  

ซึ่งในช่วงที่ลงพ้ืนที่มีเพียงจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดอบรมเกษตรกรแล้ว 20 ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักท าสวนไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกองเป็นต้น 
ซึ่งหลังการอบรมเกษตรกรมีความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และตรวจประเมินมาตรฐาน GAP มากขึ้น กล่าวคือ ก่อนรับการอบรมมีระดับความรู้น้อย  
ที่ค่าคะแนน 2.25 เพิ่มเป็นระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.75 หลังเข้ารับการอบรม 

(3.5) การน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทั้งหมดได้น าความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.50 
(3.6) การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 25 เคยได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว

และร้อยละ 75.00 ยังไม่เคยได้รับ เนื่องจากไม่ได้ยื่นขอตรวจรับรอง หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการตรวจประเมินแปลง 
(3.7) ประเด็นที่พบ คือ เกษตรกรมีต้องการอบรมหลักสูตรด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ท าปุ๋ยชีวภาพเองเพ่ือลดต้นทุน และเป็นโครงการที่ดี 

ให้ความรู้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีและวิทยากรมีประสบการณ์ในการให้ความรู้ตามหลักวิชาการ 
 

3.4) กิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปำชีพบำงไทร 
ส านักงานการปฏิรูปที่เพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินงาน วัตถุประสงค์เพ่ือสนองงานตามโครงการพระราชด าริฯ สนับสนุน 

ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขต ปฏิรูป 
รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่ สนใจ จ านวน 
1,000 ราย  
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(1) ด าเนินการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรวม 1,180 ราย จากเป้าหมาย 1,000 ราย
จ าแนกเป็นผู้สนใจ 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของเป้าหมาย 200 ราย (ปรับลดจาก 300 ราย) และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 990 ราย  
คิดเป็นร้อยละ123.75 ของเป้าหมาย 800 ราย  

(2) งบประมาณที่จัดสรร 76.8422 ล้านบาท (ปรับลดจาก 107.4091 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 16.2937 ล้านบาท (ร้อยละ 21.20) 
(3) ผลการติดตามในพ้ืนที่โครงการ 40 จังหวัด โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ 40 ราย และเกษตรกรที่ผ่านการอบรม

271 ราย ด้วยแบบส ารวจออนไลน์ระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 
(3.1) การจัดสรรงบประมาณ ทั้ง 40 จังหวัดตัวอย่าง ได้รับงบประมาณรวม 1.1764 ล้านบาท หรือเฉลี่ยแห่งละ 29,411 บาท  

มีผลเบิกจ่ายแล้ว1.1489 บาท คิดเป็นร้อยละ97.66 ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100 เห็นว่าทันเวลา ส่วนด้าน
ความเพียงพอ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ร้อยละ87.50 เห็นว่า เพียงพอ มีเพียงร้อยละ 12.50 ที่ เห็นว่า ไม่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนเกษตรกรที่สนใจต้องการเข้าอบรม  
มีจ านวนมากต้องการอบรมในหลาย ๆ หลักสูตร และศึกษาดูงานในอาชีพที่สนใจ แต่งบประมาณที่ได้รับมีจ ากัด  

(3.2) การจัดท าหลักสูตรอบรม ในการก าหนดหลักสูตรการอบรม พบว่า ร้อยละ 67.50 มาจากหน่วยงานในพ้ืนที่ และร้อยละ 27.50 
มาจากส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกันก าหนด และร้อยละ 5.00 มาจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยหลักสูตรที่จัดอบรมเช่น การตัดเย็บกระเป๋ าด้วยมือ  
การท าผ้าบาติกและมัดย้อม การเพ้นส์วัสดุ การจักสาน การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรการประดิษฐ์บายศรี/ดอกไม้ เ ป็นต้น ซึ่งจังหวัดตัวอย่างทั้ง  
40 จังหวัด ได้จัดอบรมแล้วทั้งหมดเฉลี่ยจังหวัดละ 1 ครั้ง 

(3.3) การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
- การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.11ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 

รองลงมาร้อยละ 37.74 ทราบจากผู้น าท้องถิ่น และร้อยละ8.30 ทราบจากเพ่ือนบ้าน 
- การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 92.25 ยังไม่เคยได้รับ  

การอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรมาก่อน มีเพียงร้อยละ 7.75 ที่เคยได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และหลังเข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรตัวอย่าง
ทั้ง 40 จังหวัด ที่ผ่านการอบรมแล้ว 524 ราย หรือเฉลี่ยจังหวัดละ 13 - 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.76 ของเป้าหมาย โดยเกษตรกรตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 49 ปี  
อายุมากสุดเฉลี่ย 60 ปี น้อยสุดเฉลี่ย 39 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.12 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 29.81 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และอ่ืน ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส าหรับอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 38.09 ประกอบอาชีพท าสว น 
รองลงมาร้อยละ 29.74 ท านา ที่เหลือรับจ้างในภาคการเกษตร ท าไร่ ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ ลักษณะการถือครองที่ดิน ร้อยละ 93.15เป็นของตนเอง ร้อยละ 2.74 
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เป็นที่เช่า และร้อยละ4.11 เป็นที่ได้ท าฟรี แหล่งน้ าส าหรับการเกษตร ร้อยละ 80.70 ใช้น้ าฝน รองลงมาร้อยละ 24.12 ใช้น้ าจากบ่อ/สระ/บ่อบาดาลของตนเอง 
นอกนั้นใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ โครงการต่าง ๆ น้ าชลประทาน ฯลฯ 

- ระดับความรู้ พบว่า หลังเข้าการอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 
(คะแนนเต็ม 5) มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ในระดับน้อยมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.62 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(4.1) การน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ พบว่า เกษตรกรมีระดับการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้อยู่ที่ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26   

โดยเกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติใช้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.63  น าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก  ส่วนการน าไปประกอบ
เป็นอาชีพหลักยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเริ่มท า ความช านาญยังมีไม่มาก ขาดอุปกรณ์ และมีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น ท าสวน ท านา ท าไร่ เป็นต้น 

(4.2) การสร้างรายได้ ผลจากการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้สามารถสร้างได้จากการประกอบอาชีพเสริมได้เฉลี่ยรายละ 3,218.73 
บาทต่อเดือน  

(4.3) การขยายผลความรู้ เกษตรกรร้อยละ 71.59 มีการขยายผลความรู้ไปยังบุคคลต่างๆ แล้ว เฉลี่ย 1 ต่อ 4 ราย เป็นเพื่อนบ้าน 
ร้อยละ 64.82 ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 24.12 และสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 11.06 ส่วนอีกร้อยละ 28.41 ยังไม่ได้ขยายผล เนื่องจากคิดว่ายังไม่มีความช านาญ
พอ ไม่รู้จะไปสอนใคร และไม่มีเวลา 

(4.4) ความพึงพอใจต่อโครงการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ความพึงพอใจต่องบประมาณที่ได้รับ การจัดอบรม และการด าเนินงาน
โครงการ) และด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ความพึงพอใจทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การจัดอบรม การให้ค าแนะน า 
ติดตามและให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่) ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด 

(5) ประเด็นที่พบ 
(5.1) ด้านการจัดอบรม  

- การจัดซื้อวัสดุมีความยุ่งยาก บางอย่างไม่มีจ าหน่ายในท้องถิ่น ต้องให้วิทยาเป็นผู้จัดหามาฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
ก็จะน ากลับ เกษตรกรไม่สามารถใช้ฝึกท าอย่างต่อเนื่องได้  

- เจ้าหน้าที่ มีความเห็นว่า การก าหนดหลักสูตรควรเกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ร่วมกันจัดท า 
เพ่ือให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้เข้าอบรม และต้องการการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมให้มากข้ึนในปีต่อไป 
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- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเวลาที่จ ากัด ขณะที่เกษตรกรในพ้ืนที่มีความต้องการเข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจ านวนมากกว่า
ที่เป้าหมายก าหนด ส่วนเกษตรกรในรายที่ได้เข้าอบรมมีความสนใจดี แต่ติดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ไม่สามารถ
รวมกลุ่มกันฝึกได้ 

(5.2) ด้านเกษตรกร  
- การรวมกลุ่มท าได้ไม่ต่อเนื่อง ยังขาดความช านาญ ทั้งที่มีตลาดรองรับ ท าให้ขาดรายได้ในส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สูงอายุ 

ไม่สามารถจดจ าเนื้อหาที่จัดอบรมได้ทั้งหมด 
- ต้องการอบรมความรู้หลายหลักสูตร ศึกษาดูงานในอาชีพที่สนใจ แต่มีข้อจ ากัดของหน่วยงานด้านงบประมาณและเวลา  

ที่จ ากัด และเสนอให้เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 

4) โครงกำรส่งเสริมกำรผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายและ

บริการผสมปุ๋ยให้สมาชิก เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้
อย่างเหมาะสม เป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย 16 สหกรณ์ และวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง 15,000 ราย 

4.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย จ านวน 16 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย  
(2) งบประมาณที่จัดสรร 1.0416 ล้านบาท (ปรับลดจาก 11.1797 ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.0416 ล้านบาท  

4.2) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเองแก่เกษตรกร 5,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 15,000 ราย   
(2) งบประมาณท่ีจัดสรร 6.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.3029 ล้านบาท (ร้อยละ 21.72) 

4.3) ผลการติดตาม 
จากการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานการใช้เครื่องผสมปุ๋ย และชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) ภายใต้โครงการส่งเสริม

การผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ปีงบประมาณ 2563 โดยสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนา ที่ดินจังหวัด 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563สรุปได้ดังนี้ 
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(1) สถาบันเกษตรกร  
(1.1)สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ 6 แห่ง จาก 8 แห่ง และผสมปุ๋ยเคมีจ าหน่ายให้แก่สมาชิกใน

ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20 - 70 บาทต่อกระสอบ โดยขึ้นอยู่กับชนิดสูตรปุ๋ย และได้รับการสนับสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 4 ชุด อบรมการใช้ชุดตรวจสอบ
ดินทางออนไลน์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จ ากัด 2ชุด  สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ ากัด 1 ชุด และสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ ากัด 
จ านวน 1 ชุด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 แห่ง มีความพร้อมในการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม และอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกท่ีต้องการทราบ
ผลดินให้จัดเก็บตัวอย่างดินน าส่งให้สหกรณ์การเกษตร 

(1.2) สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดราชบุรีทั้ง 3 แห่ง ไม่มีเครื่องผสมปุ๋ย แต่มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยการจ าหน่ายแม่ปุ๋ย
และให้เกษตรกรน าไปผสมเองที่บ้านตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากการปลูกพืชมีความหลากหลาย การผสมปุ๋ยใช้ในแต่ละพืชไม่เหมือนกัน ได้รับ การสนับสนุน 
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) จ านวน 5 ชุด และอบรมการใช้ชุดตรวจสอบดินทางออนไลน์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ ากัด จ านวน 3 ชุด  
สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จ ากัด จ านวน 1 ชุด และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคาราชบุรี จ ากัด จ านวน 1 ชุด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรยังไม่มีความพร้อมในการ
ใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจึงได้ประสานกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีในการเข้าไปอบรมและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

 (2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
(2.1) ในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีการใช้ปุ๋ยผสม/ปุ๋ยสั่งตัดมาแล้วเฉลี่ย 4 ครั้ง ส่วนอีกร้อยละ 25.00 ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยผสม/

ปุ๋ยสั่งตัด และเกษตรกรร้อยละ 81.25 ได้รับการอบรมความรู้ด้านการปรับปรุงดินและการผสมปุ๋ยใช้เอง ท าให้เกษตรกรหันมาสนใจและเลือกใช้ปุ๋ยผสม/ปุ๋ยสั่งตัด
โดยเกษตรกรร้อยละ 32.63เห็นว่าช่วยลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ 28.42 เห็นว่าปุ๋ยมีคุณภาพดี และร้อยละ 11.58 ต้องการอุดหนุนธุรกิจสหกรณ์  

(2.2) การตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ 56.25 เคยน าดินไปตรวจวิเคราะห์ ในจ านวนนี้ร้อยละ 35.42 ได้รับผลการวิเคราะห์แล้ว 
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 43.75 ไม่เคยน าดินไปตรวจวิเคราะห์ และในด้านการใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ 71.43 น าผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ 
โดยสามารถผสมปุ๋ยด้วยตนเอง แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนให้สหกรณ์ผสมปุ๋ยให้ 

 

3.2.6 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงาน

ด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้ค าแนะน าการผลิตพืชในพ้ืนที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม



 

41 
 

ผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากิน    
ให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้ กับเกษตรกร       
ในรูปแบบแปลงรวม 35 พ้ืนที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบ ารุงดินให้แก่เกษตรกร 
จ านวน 11,995 ราย  

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1.1) แนะน า ส่งเสริม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการฯ ใน 119 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 72.12

ของเป้าหมาย 165 พื้นที่ โดยจัดอบรมความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใน 17 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 77 .27 ของเป้าหมาย
22 พื้นที่ มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมแล้ว 669 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.90 ของเป้าหมาย 1,000 ราย  

1.2) งบประมาณที่จัดสรร 2.9432 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.1118 ล้านบาท (ร้อยละ 37.78) 
2) กรมปศุสัตว์ 

2.1) การจัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืช
อาหารสัตว์มีเกษตรกรได้รับการอบรมแล้ว 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.10 ของเป้าหมาย 1,000 ราย 

2.2) งบประมาณที่จัดสรร 9.3047 ล้านบาท (ปรับลดจาก 9.6947 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 8.1322 ล้านบาท (ร้อยละ 87.40) 
3) กรมประมง 

3.1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะลี้ยงสัตว์น้ า 1,160 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของเป้าหมาย 2,295 ราย  และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตจ านวน 936 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.78 ของเป้าหมาย 2,295 ราย (เป้าหมายมีการปรับการด าเนินการ จากเดิม 2,400 ราย เป็น 2,295 ราย ตาม พรบ.
โอนงบประมาณ 2563) โดยเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพ่ิมขึ้น 674 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.10 ของเป้าหมาย 1,920 ราย  

3.2) จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแล้ว 5 แห่ง ครบตามเป้าหมาย บริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ของเป้าหมาย 5 แห่ง 

3.3) ติดตามให้ค าแนะน าให้แก่เกษตรกร 335 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของเป้าหมาย 2,295 ราย 
3.4) งบประมาณที่จัดสรร 5.9568 ล้านบาท (ปรับลดจาก 7.0068 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 2.1728 ล้านบาท (ร้อยละ 36.48) 
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4) กรมส่งเสริมการเกษตร 
4.1)  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่แก่เกษตรกร 1,333 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.43 ของเป้าหมาย 3,000 ราย  

และส่งเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) 1,333 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.43 ของเป้าหมาย 3,000 ราย (เป้าหมาย 
มีการปรับการด าเนินการ จากเดิม 1,434 ราย เป็น 2,657 ราย ตาม พรบ.โอนงบประมาณ 2563) 

4.2) งบประมาณที่จัดสรร 3.9550 ล้านบาท (ปรับลดจาก 4.6000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 1.3614 ล้านบาท (ร้อยละ 34.42) 
5) กรมพัฒนาที่ดิน 

5.1) อบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร 3,393 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.83 ของเป้าหมาย 
4,000 ราย 

5.2) งบประมาณที่จัดสรร 11.2942 ล้านบาท (ปรับลดจาก 18.2972 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 7.2568 ล้านบาท (ร้อยละ 64.25) 
6) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

6.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวมแล้ว 22 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 58.33 
ของเป้าหมาย 35 พ้ืนที่ และอบรมเกษตรกรเพ่ือยกระดับรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าแล้ว 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของเป้าหม าย 
615 ราย 

6.2) งบประมาณที่จัดสรร 20.5040 ล้านบาท (ปรับลดจาก 21.9678 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 6.7318 ล้านบาท (ร้อยละ 32.83) 
 

3.2.7 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร  
1) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า     
ของรายได้ประชากร โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้ งการผลิต
ข้าวเปลือก การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์
ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้ มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
อย่างเป็นระบบ  
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1.1) กิจกรรมส่งเสริมความเข็มแข็งด้านการผลิตและจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการท าระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์
ต่างประเทศแก่กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม ด้านการผลิตและจ าหน่ายข้าว Q ของชุมชน โดยการให้ค าแนะน าการจัดท าระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 
10 โรง อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 

1.2) ด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมี 3 กิจกรรม ได้แก่ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์   
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร 60 ราย จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพความเข็มแข็งกลุ่ม 65 ราย และสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงาน 50 ราย อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร วางแผนการด าเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณ
ให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนงานด้านบริหารจัดการโครงการ โดยการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการในส่วนกล าง จ านวน 5 ราย  
ครบตามเป้าหมาย และการติดตามแนะน าส่วนกลาง/ภูมิภาค จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 30 กลุ่มทั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงท าให้การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องชะลอหรือเลื่อนการด าเนินงานออกไป 

1.3) งบประมาณที่จัดสรร 10.4450 ล้านบาท (ปรับลดจาก 12.5450 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.1759 ล้านบาท (ร้อยละ 1.68) 
 

2) กิจกรรมพัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนประมง 
กรมประมง เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตทะเลชายฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมง

ท้องถิ่นมีรายได้ เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า และสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ชายฝั่งทะเล และชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถจับสัตว์น้ าได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.00 

2.1) การด าเนินงานในปี 2563 มีเป้าหมายประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ 
รวมทั้งส ารวจความต้องการภายในชุมชน หลังจากนั้นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จะจัดท าแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมช น     
ใน 144 ชุมชน เพ่ือให้คณะท างานส่วนกลาง คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team : OT) 
และคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -Ordinator : FC) พิจารณาและอนุมัติโครงการ และจะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ ทั้ง 22 จังหวัด  

2.2) งบประมาณที่จัดสรร 16.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.6028 ล้านบาท (ร้อยละ 3.77) 
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3) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่                   

ที่มีศักยภาพ สร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการผลิตและสร้าง
สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยที่หน่วยงานมีการปรับงบประมาณและเป้าหมายเกษตรกรลง เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานเป็นเป้าหมายเกษตรกร 5 จังหวัด  
5 กลุ่ม โดยด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ก าแพงเพชร เลย ศรีสะเกษ และอุทัยธานี  

3.1) การด าเนินงานในปี 2563 มีเป้าหมายการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต ด าเนินการได้ 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 
5 กลุ่ม และสินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา ด าเนินการได้ 1 สินค้า/ชนิด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 สินค้า/ชนิด  

3.2) งบประมาณที่จัดสรร 6.8895 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.8554 บาท (ร้อยละ 26.93) 
 

4) กิจกรรมพัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร    

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง ส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการด าเนินงานส่งเสริม 
เคหกิจเกษตร เพื่อความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ ด าเนินการพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 385 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
จ านวน 453 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 892 กลุ่ม รวมเกษตรกร จ านวน 27,605 ราย 

4.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 
วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ด าเนินการได้ จ านวน 5,404 ราย คิดเป็น ร้อยละ 93.58 ของเป้าหมาย 
5,775 ราย และในระยะที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) ด าเนินการได้ จ านวน 3,285 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของเป้าหมาย 3,850 ราย และจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร จ านวน 1,500  เล่ม                 
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อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากมีการปรับกิจกรรมทดแทนกิจกรรมเดิม โดยแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบระหว่างประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยง  
ความเสี่ยงของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.2) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด าเนินการ 5 ด้าน ได้แก่  
(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พ้ืนที่ และ

จัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด าเนินการได้ จ านวน 1,502 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของเป้าหมาย 1,540 ราย และระยะที่ 2 พัฒนาทักษะ
การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ด าเนินการได้ จ านวน 1,460 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.81 ของเป้าหมาย 
1,540 ราย    

(2) เตรียมความพร้อมสู่ Smart  Group จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พ้ืนที่  จัดท าแผน 
การพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group ด าเนินการได้ จ านวน 2,846 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.13 ของเป้าหมาย 2,930 ราย และระยะที่ 2 พัฒนาศักยภาพกลุ่ม  
สู่ Smart Group จ านวน 2,760 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของเป้าหมาย 2,930 ราย   

(3) พัฒนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าระดับจังหวัด ด าเนินการได้ 
1,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของเป้าหมาย 1,540 ราย  

(4) มีแผนด าเนินการจัดท าเอกสารค าแนะน า เรื่องการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 1,500 เล่ม และเอกสารค าแนะน า  
เรื่องการแปรรูปและถนอมอาหารอย่างง่ายในครัวเรือน จ านวน 1,500 เล่ม 

4.3) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ด าเนินการ 2 ด้าน ได้แก่  
(1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ด าเนินการได้ จ านวน 

12,784 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.63 ของเป้าหมาย 13,230 ราย และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด จ านวน 
3,070 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของเป้าหมาย 3,850 ราย   

(2) เตรียมความพร้อมผู้น าเยาวชนเกษตรและเปลี่ยนยุวเกษตรไทยไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตร
ของญี่ปุ่น (JAEC) ด าเนินการได5้ ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 10 ราย  

4.4) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ด าเนินการส่งเสริม 2 ด้าน ได้แก่  
(1) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 สร้างการรับรู้

วิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดท าแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด าเนินการได้ จ านวน 2,225 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.32 ของเป้าหมาย 2,310 ราย และระยะที่ 2 
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พัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ด าเนินการได้ จ านวน 2,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.31    
ของเป้าหมาย 2,310 ราย 

(2) ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพ่ิมขีดความสามารถของหมู่บ้าน จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ระยะ ได้แก่  จัดท าแผนพัฒนา
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน จ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.22 ของเป้าหมาย 180 ราย และพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพใน
ชุมชน จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67 ของเป้าหมาย 180 ราย 

4.5) งบประมาณท่ีจัดสรร 28.4359 ล้านบาท (ปรับลดจาก 33.3278 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 21.1209 ล้านบาท (ร้อยละ 74.28) 
4.6) ผลการติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกผัก จังหวัดระยอง กลุ่มผลิตดินคุณภาพ

ต าบลบางตาล จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่หน่วยงานเข้าไปจัดอบรมให้ความรู้ พบว่า  
(1) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มนอกจากสมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่หน่วยงานจัดให้แล้ว กลุ่มยังมีการจัดท าแผนการผลิต

รายบุคคล และแผนการผลิตกลุ่ม โดยการด าเนินการของกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้  
(2) กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมกลุ่ม ท า EM Ball ส าหรับใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า สมาชิกในกลุ่มจะหมุนเวียนกันมาผลิตสินค้าของกลุ่ม โดย

ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าแรงงาน จ านวน 300 บาทต่อราย และสมาชิกกลุ่มจะน า EM ball กลับไปใช้ในบ่อปลาของตนเอง นอกจากจะให้สมาชิกน าไปใช้ฟรีแล้ว 
ยังมีการจ าหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปในราคาก้อนละ 4 บาท 

(3) กลุ่มผลิตดินคุณภาพต าบลบางตาล รวมกลุ่มกันผลิตดินคุณภาพที่ท าจากน้ าตาลทรายแดง โดยสมาชิกรวมกลุ่มผลิตดินคุณภาพ ซึ่งจะได้รับ
ค่าแรงจ านวน 300 บาทต่อราย สมาชิกสามารถน าดินไปใช้ในการเกษตรกรของตนเองได้ฟรีตามที่ต้องการ และสามารถน าดินกลับไปใช้ในที่ท าการเกษตร 
ของตนเอง ทั้งนี้ในการผลิตดินคุณภาพจะใช้ระยะเวลา 15 วัน สามารถผลิตดินได้จ านวน 4 ตัน บรรจุลงถุงละ 10 กิโลกรัม ได้จ านวน 400 ถุง และจ าหน่ายให้
บุคคลภายนอกในราคา 6 ถุง 100 บาท 

(4) กลุ่มผู้ปลูกผัก สมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีใหม่  ๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการท าการเกษตร 
เพ่ือน าไปปรับใช้กับการท าการเกษตรของตนเอง  

(5) ข้อค้นพบ  
(5.1) หน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และฝึกให้เกษตรกรได้จัดท าแผนการผลิต

รายบุคคล และแผนการผลิตกลุ่ม ท าให้กลุ่มสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้สมาชิกได้เห็นถึงปัญหา/ข้อผิดพลาดของกลุ่ม และของตนเอง 
สมาชิกสามารถหาแนวทาง/หาความรู้ มาปรับใช้การท าการเกษตรของตนเอง  
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(5.2) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้กลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้าของกลุ่มได้ตามเดิม เนื่องจากการรวมกลุ่ม
กันเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนภัยแล้งที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรได้  

(5.3) ปัญหาของกลุ่มส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านการผลิต และขาดแคลนเงินทุนในการท าการเกษตร ซึ่งกลุ่มแก้ปัญหา โดย
ให้สมาชิกกลุ่มยืมเงินจากกลุ่มไปลงทุนโดยไม่คิดดอกเบี้ย เมื่อได้ผลผลิตแล้วจึงน าเงินมาคืน 

(5.4) ประโยชน์ที่กลุ่มได้รับ กลุ่มได้รับความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท าการเกษตรของตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของสมาชิกด้วย   

(6) ข้อเสนอแนะ ควรมีงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเพ่ือต่อยอดให้กับกลุ่ม เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริมเพียงแค่การอบรมให้ความรู้ และพาไป
ศึกษาดูงาน หากมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต หรือมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม ตลอดจนหาตลาดให้กับกลุ่ม จะช่วยให้ สมาชิก
กลุ่มมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นด้วย 

 

5. กิจกรรมกำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิต     

การพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บ ารุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ส.ป.ก. และมีความสามาร ถในการสร้าง 
การผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก. เป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี 
ระยอง สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน จ านวนเกษตรกร 1,080 ราย  

5.1) ด าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกร 1,080 ราย ครบตามเป้าหมาย 
5.2) งบประมาณที่จัดสรร 15.5185 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.7267 บาท (ร้อยละ 43.35) 
 

6. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บ ริโภค และพัฒนา
ความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิต
ตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 10 จังหวัด 10 กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกรจ านวน 550 ราย  

6.1) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร 171 คิดเป็นร้อยละ 31.09 ของเป้าหมาย 550 ราย จัดท าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 2 กลุ่มต่อสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกร จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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30.91 ของเป้าหมาย 275 ราย และหลักสูตรการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ านวน 2 กลุ่มต่อสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.00
ของเป้าหมาย 10 กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกร จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.27 ของเป้าหมาย 275 ราย 

6.2) งบประมาณที่จัดสรร 3.3673 ล้านบาท (ปรับลดจาก 3.8773 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.6293 ล้านบาท (ร้อยละ 18.69) 
3.2.8โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชนในกำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและ พัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน เป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 770 ราย (77 แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  

1) กิจกรรมการสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รวม 77 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 154 ครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจัดประชุม 76จังหวัด จังหวัดละ 2 ครั้ง รวม 154 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 71 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.10 ของเป้าหมาย  

2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
2.1)ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนา

กิจการวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการ 16,864 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.60 เป้าหมาย 17,640 ราย  
2.2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) 66 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 

3)งบประมาณที่จัดสรร 39.1370 ล้านบาท (ปรับลดจาก 43.6559 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 26.1745 ล้านบาท (ร้อยละ 66.88) 
 

3.2.9 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการ

ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุ ณภาพตรงตาม
มาตรฐานสากล เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสิ นค้าและผลิตของสหกรณ์ จ านวน30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์,  
พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป 10 แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ 30 แห่ง) 
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1) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิตการแปรรูป การเก็บรักษา เพ่ือมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม 
การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563และด าเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์แล้ว 30 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทดสอบตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดความรู้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และวิเคราะห์ ประเมินโครงสร้าง ศักยภาพและความพร้อม 
ของสหกรณ์ จ านวน 10 แห่ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมการจัดการอบรม การตรวจประเมินความพร้อมก่อนขอรับรอง GMP (Pre-Audit) และตรวจประเมิน
เพ่ือขอรับการรับรองระบบ GMP โดยหน่วยงานรับรอง (Certification Body: CB) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษา
โครงการ จ านวน 30 แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้ที่ปรึกษาโครงการชี้แจงกรอบแนวทางการด าเนินงาน และอยู่ระหว่างลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูลสหกรณ์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานและซักซ้อมท าความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายเพ่ือเตรียมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4) งบประมาณที่จัดสรร 26.3474 ล้านบาท (ปรับลดจาก 28.9244 ล้านบาท)  
 

3.2.10 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร  
1)กิจกรรมเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ครบวงจรด้ำนกำรผลิต 

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ให้ชาวนาสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP  
ที่ได้มาตรฐาน (GAP) ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ตลาดข้าวประชารัฐ และ Rice Shop เป้าหมาย 77 แห่ง 
พ้ืนที่ด าเนินการ 62 จังหวัด  

1.1) จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ 3 ศูนย์ คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 ของเป้าหมาย 42 ศูนย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร 7 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของเป้าหมาย 30 ศูนย์  
จัดประชุมผู้ประกอบการ จ านวน 4 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 9.52 จากเป้าหมาย 42 ศูนย์ เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรงโดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐระดับ
ชุมชน/จังหวัด จ านวน 1 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของเป้าหมาย 30 ศูนย์ และติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร 29 ศูนย์ คิ ดเป็นร้อยละ 69.05 
ของเป้าหมาย 42 ศูนย์ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว การจัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี
ผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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1.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 7.9447 ล้านบาท (ปรับลดจาก 8.6847 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 3.2648 ล้านบาท (ร้อยละ 41.09)  
2) กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร 
ที่มีศักยภาพในการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาด
เกษตรกรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรก ร/สินค้า
ด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงการที่กว้างขึ้น สร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต
คุณภาพ เป้าหมายตลาดเกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด  

2.1) พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 1,190 ราย ครบตามเป้าหมาย และพัฒนาตลาดเกษตรกร 65 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
84.42 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 

2.2) งบประมาณที่จัดสรร 6.1651 ล้านบาท (ปรับลดจาก 13.4300 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 5.2709 ล้านบาท (ร้อยละ 85.50) 
 

3.2.11โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม

ผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 370 แห่ง 
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.1)เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร 37 แห่ง 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 123.33 
ของเป้าหมาย 30 แห่งต่อรายการ มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนด โดยจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเป้าหมาย 30 แห่ง 
ในจ านวนนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ของเป้าหมาย 30 แห่ง และด าเนินการแล้ว เสร็จตามสัญญา  
12 แห่ง คิดเป็นรายการ 40.00 ของเป้าหมาย 30 แห่ง  

1.2) งบประมาณท่ีจัดสรร 62.3074ล้านบาท (ปรับลดจาก 5.8160 ล้านบาท) เบิกจ่าย 58.7449ล้านบาท (ร้อยละ 94.28)  
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2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2.1) กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ก ากับ แนะน า ติดตามประเมินผล 400 แห่ง ต้องยุติ 

การด าเนินโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 และส่งคืนงบประมาณจ านวน 
5.8045 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระผูกพัน  

2.2) งบประมาณที่จัดสรร 0.0115 ล้านบาท  (ปรับลดจาก 74.8829 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.0115 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00)  
 

3.2.12 โครงกำรติดตำมประเมินผลภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกของ กษ. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานด าเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานโครงการ

ภายใต้แผนงานฯ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายการติดตาม 12 โครงการ 
1) กิจกรรมติดตาม ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ โด ยมีการเผยแพร่ข้อมูล 

ทางเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว 3 ครั้ง  
2) กิจกรรมนิเทศโครงการ ประกอบด้วย การจัดท าเอกสารงบประมาณโดยสังเขปของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

ด าเนินการ 1 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานฯ จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของเป้าหมาย 3 ครั้งส่วนการนิเทศงานครั้งที่ 1 เดิมก าหนดแผนช่วงเดือนมีนาคม 2563 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงต้องชะลอกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน 

3) งบประมาณท่ีจัดสรร 1.4160 ล้านบาท (ปรับลดจาก 2.7160 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.3211 ล้านบาท (ร้อยละ 22.68) 
 

-------------------------------------------------------------- 



 
 

  
 

 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

                                           
ภาคผนวก ก 

ตารางรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร     
 

 

4. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0  
และผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือพัฒนำระบบแผนท่ีแปลงท่ีดินของ ส .ป.ก. เป็นมำตรฐำนสำกล และมีควำมละเอียด แม่นย ำสูง ลดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรส ำรวจรังวัดแปลงท่ีดิน

ของ ส.ป.ก. 
2. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่เกษตรกร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมำใช้บริกำร
3. เพ่ือปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิและกำรถือครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และผู้เข้ำมำรับบริกำรกับ ส.ป.ก.  
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 342,345,700 บำท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม   - กำรให้บริกำรศูนย์เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมกำร
    1.1 ปรับปรุงแผนท่ีแปลงท่ีดินตำมมำตรฐำน ไร่ 254,000 214,228 84.34 ให้บริกำรในพ้ืนท่ี โดยมีรถบริกำรให้ควำม
RTK GNSS NETWORK ช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนท่ีรวมถึงกำรรับเร่ือง
    1.2 กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรประชำชน รำย 143,000 278,124 194.49 จำกหน่วยงำนอ่ืนท่ีส่งเข้ำมำด้วย
    1.3 จัดท่ีดินท ำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ท่ีดินท ำกิน รำย 59,000 11,817 20.03   - ด ำเนินกำรแล้วในเขตพ้ืนท่ี ส.ป.ก.

72 จังหวัด ปรับลดเป้ำหมำยจำก 
63,000 บำทเหลือ 59,000 บำท

    1.4 กำรตรวจสอบท่ีดิน ไร่ 3,300,000 3,823,934 115.88   - ปรับลดเป้ำหมำยจำก 3,500,000 ไร่
เป็น 3,300,000 ไร่

บำท 342,345,700 189,873,300 55.46

แผนปฏิบัติงาน

1-1

เป้าหมาย ร้อยละ

1. โครงการบริหารจัดการท่ีดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

    1.5 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติเก่ียวกับกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและประชำชน
เป้าหมายของโครงการ จัดจ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำกำรปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวกับกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและประชำชน
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 10,0000,000 บำท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
     1.1 กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ ฉบับ 1 - -   - ยกเลิกโครงกำรโดยโอนงบประมำณคืน

บำท 10,000,000 - - ตำม พ.ร.บ. โอนงบประมำณ เน่ืองจำก 
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID) - 19

ร้อยละ

     1.2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย

1-2

2. โครงการศึกษาปรับปรุงกฏหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมท้ังการให้บริการการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในพ้ืนท่ี เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี

เป้าหมายของโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี 
ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 327,723,100 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

ศูนย์ 882 749 84.92
สินค้าเกษตร
          2) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์ 2,646 2,646 100.00
    1.2 กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
          1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาล ศูนย์ 882 361 40.93   - ยกเลิกกิจกรรมในส่วนท่ีเหลือ ตัดเงิน
ผลิตใหม่ (Field day) คืนกรม
          2) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ 882 657 74.49

1-3

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติงาน

          1) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ร้อยละ

    1.3 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า
          1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า ราย 26,460 24,148 91.26
          2) พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. เครือข่าย ราย 11,742 8,543 72.76
    1.4 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
          1) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีอารักขาพืชหลักสูตร ราย 335 335 100.00
การเป็นหมอพืช และการด าเนินงานคลินิกพืช
          2) การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
              2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ ศูนย์ 1,764 1,692 95.92
ศัตรูพืช (ศูนย์)
              2.2) สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช แปลง 154 132 85.71
อย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี
          3) การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือน
การระบาดศัตรูพืชฯ
              - สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ แปลง 3,092 2,865 92.66
ศัตรูพืช การจัดระดับช้ันและการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น 
          4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
              - จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ 882 854 96.83

บาท 203,607,300 140,139,300 68.83
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์ 882 778 88.21
    2.2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ศูนย์ 882 642 72.79
    2.3 พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายท่ีมีศักยภาพ ราย 8,820 8,444 95.74

1-4

    1.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ร้อยละ

    2.4 พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ แห่ง 64 48 75.00
บาท 20,904,400 17,056,400 81.59

3. กรมประมง
    3.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง
           1) ศูนย์หลัก ศูนย์ 882 846 95.92
           2) ศูนย์เครือข่าย
               2.1) รายเดิม ศูนย์ 4,410 2,731 61.93
               2.2) รายใหม่ ศูนย์ 882 764 86.62
    3.2 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ศูนย์ 882 702 79.59
    3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร ราย 88,200 39,147 44.38
    3.4 ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คร้ัง 882 340 38.55
    3.5 สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO ศูนย์ 882 555 62.93
และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

บาท 30,134,000 20,567,058 68.25
4. กรมหม่อนไหม
    4.1 พัฒนา ศพก. หลัก ศูนย์ 3 3 100.00
    4.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์ 29 24 82.76
          1) ศูนย์เดิม ปี 61 ศูนย์ 3 3 100.00
          2) ศูนย์เดิม ปี 62 ศูนย์ 12 12 100.00
          3) ศูนย์ใหม่ ปี 63 ศูนย์ 14 9 64.29
    4.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ราย 500 - -

    2.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
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    3.6 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ร้อยละ

    4.4 กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ
          1) ศูนย์หลัก ศูนย์ 3 3 100.00
          2) ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ 29 24 82.76
    4.5 จังหวัดท่ีได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมด าเนินการ ศูนย์ 94 - -
    4.8 ประสานงาน/ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 30 - -

บาท 6,211,000 971,900 15.65
5. กรมวิชาการเกษตร
    5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร ราย 6,000 4,141 69.02
    5.2 ศพก. ท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ 200 138 69.00
    5.3 การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพ่ือน าไปให้เกษตรกรเครือข่าย ชนิด 16 24 150.00
ของ ศพก. ผลิตขยายและปล่อยในแปลงการควบคุมศัตรูพืช

บาท 14,300,000 6,620,400 46.30
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    6.1 พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 882 100.00
         1) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ราย 882 882 100.00
(ครูบัญชี) ประจ าฐานเรียนรู้
         2) พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจ าศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 882 869 98.53
         3) ให้บริการความรู้ด้านการจัดท าบัญชีแก่ผู้ท่ีสนใจ ศูนย์/ราย 882 630 71.43
โดยครูบัญชีเกษตรกรอาสา
         4) ติดตามประเมินผล ศูนย์ 177 63 35.59

บาท 29,660,100 12,832,220 43.26
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    5.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    4.9 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    6.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ร้อยละ

7. กรมพัฒนาท่ีดิน
    7.1 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใน ศพก.
         1) การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์ 882 814 92.29
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
         2) สนับสนุนการให้บริการ ศพก. ศูนย์ 882 596 67.57

บาท 8,731,800 6,354,000 72.77
8. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
    8.1 การคัดเลือก ศพก. การขอความเห็นชอบการจัดต้ัง ศพก . ศูนย์ 140 140 100.00   - บางศูนย์อยู่ระหว่างการซ้ือปัจจัยการผลิต
เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ให้กับฐานเรียนรู้
    8.2 สร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์ 140 140 100.00

บาท 5,650,500 3,270,600 57.88
9. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      9.1 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจ า
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร
             1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ราย 882 882 100.00
ด้านการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
             2) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ราย 720 644 89.44
Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส ให้เกษตรกร
แปลงใหญ่ ณ ศพก. เพ่ือให้เกษตรกรแปลงใหญ่ค านวณต้นทุน
การผลิตของตนเอง
             3) กิจกรรมขับเคล่ือน ศพก. เพ่ือส่งเสริมบทบาท ศกอ. ศูนย์ 882 397 45.01
ในท้องถ่ิน
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    7.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    8.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน

ร้อยละ

             4) กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ราย 1,080             - -   - เน่ืองจากประสบปัญหาการแพร่ระบาด
ปรัชญาเศรษฐกิจการเกษตร ของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID - 19)  จึงยกเลิกกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ ศกอ. 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมสัมมนา ศสก.ระดับประเทศ 
เป็นกิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

             5) ติดตามและประเมินผล เร่ือง 1 - -   - อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานผลการติดตาม

บาท 8,524,000 4,278,100 50.19
บาท 327,723,100 212,089,978 64.72
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      9.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
10. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 59,810 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 123,2621 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
    1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
          1) การขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
               - สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรกร ราย 40 40 100.00
รุ่นใหม่
          2) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ราย 2,875 2,875 100.00
          3) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
              - อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer ราย 450 453 100.67
          4) อบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงาน
              - ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 1,540 200 12.99
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หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมาย

             4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)                   
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพท้ังทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมท่ีจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปร่ือง (Smart Farmer)



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมาย

    1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
          1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ราย 17,640 17,640 100.00
          2) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ราย 375 250 66.67

บาท 53,127,000 27,731,000 52.20
2. กรมการข้าว

ราย 14,000 3,285 23.46
ปี 2557 - 2561

ราย 100 77 77.00
ให้เกษตรกรปราดเปร่ืองต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer)
1 รุ่น

ราย 170 101 59.41
เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกร
ปราดเปร่ืองต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จ านวน 3 รุ่น

ราย 50 - -
เศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer
จ านวน 5 รุ่น 

ราย 50 44 88.00
(Young Smart Farmer) 1 รุ่น

ราย 850 - -
รุ่นใหม่ท่ีผ่านการอบรมฯ เพ่ือจ าแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม
และจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 
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          2) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" 

          3) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบ้ืองต้น" ให้แก่

          4) อบรมหลักสูตร "เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ

          5) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" 

          6) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปร่ือง และเกษตรกร

    2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง
          1) ส ารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูล 

    1.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมาย

ราย 600 - -
ของชาวนาอาสา

ราย 600 - -

สาขา 4 4 100.00
ฉบับ 9 5 55.56
ชุด 1 1 100.00
บาท 16,655,000 6,739,600 40.47

3. กรมปศุสัตว์
ราย 1,700 1,692 99.53
ราย 770 733 95.19
ราย 3,840 2,599 67.68
ราย 790 714 90.38
ราย 100 - -
ราย 7,100 4,127 58.13
ราย 154 57 37.01
บาท 6,895,500 4,597,800 66.68

4. กรมประมง
ราย 15,000 15,000 100.00

          1) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ราย 14,800 14,800 100.00
สู่ Smart famer
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    3.8 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    2.3 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกร
          1) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น 
          2) จัดท าส่ือเผยแพร่ใบธง

    3.6 สนับสนุนวัสดุการเกษตร

          3) จัดท าส่ือเผยแพร่

    3.4 สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
    3.5 พัฒนาเจ้าหน้าท่ี Smart Officer

    3.7 ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

    4.1 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (คัดเลือกเกษตรกร)

    2.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    3.1 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
    3.2 พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
    3.3 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ

    2.2 การสร้างและพัฒนาชาวนาอาสา
          1) จัดประชุมชาวนาอาสาเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

          2) สัมมนาเช่ือมโยงเครือข่ายชาวนาอาสา



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมาย

          2) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ราย 200 200 100.00  - ผลการเบิกจ่ายล่าช้า เน่ืองจากสถานการณ์
สู่ Yong Smart famer ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 

ราย 231 6 2.60 (COVID - 19) การลดลงในเร่ืองเวลาการท างาน 
บาท 18,188,500 5,688,700 31.28 การติดขัดในการเข้าพ้ืนท่ี และภาวะภัยแล้ง

5. กรมหม่อนไหม
    5.1 ก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานโครงการ
          1) จัดประชุมคณะท างานขับเคล่ือนงานพัฒนาหม่อนไหม คร้ัง 2 - -
อาสา Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม
          2) จัดประชุมช้ีแจงโครงการ "Smart Farmer หม่อนไหม/ คร้ัง 1 1 100.00
หม่อนไหมอาสา"

คร้ัง 1 - -
    5.2 ข้ึนทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา
          1) ข้ึนทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ราย 1,500 895 59.67
(รายใหม่)
         2) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ราย 2,890 1,552 53.70
    5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/
หม่อนไหมอาสา
          1) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม  ราย 21 21 100.00
          2) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์จุดด าเนินงานของ ป้าย 1,500 377 25.13
Smart Farmer
          3) จัดท า E-Book แนะน า เกษตรกร Smart Farmer ชุด 1 1 100.00
หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา
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    4.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

          3) จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

    4.2 ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

เป้าหมาย

          4) จัดท า E-Mapping แนะน าถ่ินท่ีอยู่ของเกษตรกร ชุด 1 - -
Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา
    5.4 ติดตามนิเทศงานโครงการ คร้ัง 12 2 16.67
    5.5 อ านวยการกรมหม่อนไหม หน่วยงาน 1 1 100.00

บาท 5,720,000 2,699,800 47.20
6. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

ราย 3,000 3,268 108.93
(Smart Farmer) 

ราย 1,200 973 81.08
บาท 22,676,100 15,322,900 67.57

7. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน บาท 123,262,100 62,779,800 50.93
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    6.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    5.6 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

    6.1 พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองในเขตปฏิรูปท่ีดิน

    6.2 สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชำกำรเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมพัฒนำท่ีดิน และส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ

และข้ันท่ี ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 70,000 รำย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 148,095,500 บำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ แห่ง 4,500 5,412 120.27
    1.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร
          1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
               - เกษตรกร รำย 70,000 6,215 8.88
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ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร
5.1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

1. เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำท่ีสุดมิได้ท่ีทรงมีต่อปวงชนชำวไทย
2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้
เพ่ือกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน
3. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๑ และสำมำรถพัฒนำไปสู่ข้ันท่ี ๒ 

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

    1.3 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร รำย 70,000 18,904 27.01
    1.4 กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ คร้ัง 76 272 357.89
    1.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเย่ียมเกษตรกรระดับจังหวัด รำย 70,000 20,070 28.67
    1.6 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 6,344,500 2,841,700 44.79
2. กรมการข้าว  

         1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/กำรสร้ำงเครือข่ำย รำย 6,761 - -
         2) ศึกษำดูงำนภำยใน/ภำยนอก รำย 6,761 - -
         3) กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำวจัดท ำแผนบูรณำกำร รำย 6,761 - -
         4) จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว แห่ง/รำย 206 - -
         5) จัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ คร้ัง/รำย 206 - -
         6) ส่งเสริมกำรตลำด แห่ง/รำย 206 - -
         7) ติดตำมให้ค ำแนะน ำเกษตรกร คร้ัง/รำย 9,261 104 1.12
    2.2 งบประมำณเบิกจ่ำย บำท 5,750,000 734,100 12.77
3. กรมปศุสัตว์
    3.1 พัฒนำผลผลิตและกำรตลำดกลุ่มเครือข่ำย เครือข่ำย 500 336 67.20
    3.2 ติดตำมดูแล และให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ รำย 210,000 137,979 65.70
    3.3 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 27,833,800 16,754,400 60.19
4. กรมประมง
    4.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 70,000 58,188 83.13
    4.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฎิบัติกำร
          - กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนประมง รำย 70,000 16,883 24.12
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    2.1 ส่งเสริมกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนข้ำว



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

    4.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
          - เกษตรกรท่ีได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต รำย 70,000 17,711 25.30
          - สนับสนุนพันธ์ุปลำกินพืช (1,000 ตัวต่อรำย) ตัว 70,000,000 9,038,000 12.91

คร้ัง 693 294 42.42
    4.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเย่ียมเกษตรกร
          - กำรติดตำมตรวจเย่ียมระดับจังหวัด รำย 70,000 12,881 18.40
    4.6 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 41,824,400 22,911,900 54.78   - ปรับลดงบประมำณตำม พรบ. โอนงบ

2563 จำกเดิม 50,683500 บำท
5. กรมหม่อนไหม
    5.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 1,200 2,071 172.58   - ปรับลดเป้ำหมำยจำก 1,500 รำย
    5.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร เป็น 1,200 รำย
          1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จุด 92 36 39.13
          1) จัดท ำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนหม่อนไหม จุด 21 3 14.29
    5.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
          1) เกษตรกรท่ีได้รับกำรสนับสนุน รำย 100 1,426 1,426.00
          2) สนับสนุนหม่อนพันธ์ุดีช ำถุง ถุง 20,000 25,485 127.43

คร้ัง 1 - -  - แผนกำรด ำเนินงำนประมำณเดือนสิงหำคม
    5.5 กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจเย่ียมเกษตรกร
          - กำรติดตำมตรวจเย่ียมระดับจังหวัด รำย 1,200 438 36.50
    5.6 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 6,692,200 427,100 6.38   - ปรับลดงบประมำณตำม พรบ. โอนงบ

2563 จำกเดิม 7,638,000 บำท
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    5.4 กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ 

    4.4 กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ 



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

6. กรมวิชาการเกษตร
    6.1 กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวม
          - เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร รำย 250 289 115.60
    6.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร 
          1) จัดท ำแปลงต้นแบบ ไร่ 1,250 2,516 201.28
          2) อบรมให้ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม รำย 250 178 71.20
    6.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
          1) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนตำมควำมรับผิดชอบ รำย 250 54 21.60
ของกรมวิชำกำรเกษตร
          2) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนตำมควำมรับผิดชอบ รำย 250 - -
ของหน่วยงำนอ่ืน
    6.4 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 3,763,900 1,519,700 40.38
7. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    7.1 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 คน : เกษตรกร 30 คน) รำย 1,000 979 97.90
    7.2 อบรมกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนอำชีพ รำย 30,000 26,188 87.29
    7.3 ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี โดยครูบัญชี รำย 21,000 8,837 42.08
(70% ของเป้ำหมำย)
    7.4 ติดตำมกำรจัดท ำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้ำหมำย) รำย 21,000 1,854 8.83
    7.5 ติดตำมประเมินผล รำย 1,125 -
    7.6 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 13,320,000 8,872,600 66.61

1-17



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

8. กรมพัฒนาท่ีดิน
    8.1 สนับสนุนงำนพัฒนำท่ีดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
          - เกษตรกรท่ีได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุง รำย 20,000 16,100 80.50
บ ำรุงดิน
    8.2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 31,600,000 26,813,200 84.85
9. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
      9.1 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้
             - เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เกษตร รำย 3,500 3,690 105.43
ทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
      9.2 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต รำย 3,500 3,690 105.43
             1) เกษตรกรต้นแบบ รำย 244 238 97.54
             2) เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร รำย 3,256 3,452 106.02
      9.3 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย บำท 10,966,700 6,981,900 63.66   - ปรับลดงบประมำณตำม พรบ. โอนงบ

2563 จำกเดิม 12,701,000 บำท
10. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน บำท 148,095,500 87,856,600 59.32
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หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพ่ือขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพัฒนาการเกษตร

ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้าได้

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 8,132 ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ปรับเป้าหมายเดิม 8,560 ราย เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID - 19 ท าให้บางจังหวัดส่งคืนเป้าหมายเกษตรกร)

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2550
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 34,665,800 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

 ๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านท่ีร่วมโครงการฯ ศูนย์ 70 99 141.43  - จ านวนเกษตรกรท่ีติดตาม จะทราบผล
 ๒. เกษตรกรท่ีได้รับการอบรม ราย 8,132 8,427 103.63 ณ ส้ินปีงบประมาณ เน่ืองจากศูนย์เครือข่าย
 ๓. เกษตรกรท่ีติดตาม ราย 8,132 - - ปราชญ์ชาวบ้านและส านักงานเกษตรและ
 ๔. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 34,665,800 26,318,267 75.92 สหกรณ์จังหวัด จะท าการติดตามเกษตรกร
4.1 งบอุดหนุน บาท 19,500,000 19,067,802 97.78 หลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้ว
4.2 งบรายจ่ายอ่ืน บาท 15,165,800 7,250,465 47.81  - เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ศูนย์ปราชญ์ฯ
บางแห่งไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้จึงต้องเล่ือน
แผนการฝึกอบรมหรือส่งคืนเป้าหมายเกษตรกร
 - ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ฯ ขอยกเลิกการ 
ฝึกอบรมเกษตรกรคงเหลือ 99 ศูนย์
จากเดิม 102 ศูนย์

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

5.2 เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

แผนปฏิบัติงาน
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เป้าหมาย ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

5.2.1 เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของเกษตรกรในการด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิม
2. เช่ือมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซ้ือ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ

เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน  12,654,600  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
30 มิ.ย. 63)

1. แจ้งสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  - ยกเลิกโครงการโดยปรับโอนงบประมาณ
    1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ราย 1,500 - - เพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ

แห่ง 122 - - รายจ่าย พ.ศ. 2563 ส ารับเป็นค่าใช้จ่าย/
แห่ง 78 - - บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด

แห่ง 44 - - โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ไร่ 7,500 - - และภัยพิบัติ ตาม มติ ครม. เม่ือวันท่ี 21
เมษายน 2563
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5.2 เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน
5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

5.2.2 โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นา จ านวน 1,500 ราย พ้ืนท่ีด าเนินการ 7,500 ไร่
ในพ้ืนท่ี 19 จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 44 แห่ง รวมท้ังส้ิน 122 แห่ง

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

    1.3 พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน

เป้าหมาย ร้อยละ

    1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
          1) สหกรณ์ 

          2) กลุ่มเกษตรกร



ผล (1 ต.ค. 62 -
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

    - อบรมและศึกษาดูงานการท าเกษตรผสมผสานในสหกรณ์            ราย 1,500 - -
และกลุ่มเกษตรกร
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต

ราย - - -
กลุ่มเกษตรกร รายละ 6,000 บาท

บาท 12,654,600 - -
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2. จัดให้การอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิกเป้าหมาย

    - สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์/

4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง  
วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้

ความส้าคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้น้าเพ่ือเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี สร้างและน้าความรู้ 
การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 2,520 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2566
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 4,914,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
30 มิ.ย. 63)

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดให้แก่
เกษตรกร 
   1.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ราย 2,520 - -
   1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ราย 2,520 - -
   1.3 ปัจจัยการผลิต (พันธ์ุสัตว์น้้า) ล้านตัว 10.08 - -
   1.4 ติดตามและประเมินผล ราย 2,520 - -

บาท 4,914,000 2,691,900 54.78
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แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

5.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด 
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค้าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ มุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า 14 ชนิด อีกท้ังให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท้าบัญชีอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 40,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 2,057,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
30 มิ.ย. 63)

1. ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 ราย : เกษตรกร 30 ราย) ราย 1,333 100 7.50  - ยุติโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับลด
2. อบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน ราย 40,000 1,515 3.79 งบประมาณคงเหลือท้ังจ้านวนเข้าสู่

พ.ร.บ. โอนงบประมาณพ.ศ. 2563
3. ก้ากับ แนะน้าการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ (70% ของเป้าหมาย) ราย 28,000  -  - แต่มีการด้าเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
4. ติดตามผลการจัดท้าบัญชีต้นทุนอาชีพ (70% ของเป้าหมาย) ราย 28,000  -  - ก่อนการยุติโครงการ ท้าให้มีผลงาน 
5. ติดตามประเมินผล ราย 1,500  -  - 1,515 ราย ในไตรมาสท่ี 3

บาท 2,057,000 2,057,000 100.00  - ปรับลดจาก 26,890,000 บาท 
ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณเหลือ 
2,057,000 บาท
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6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค้าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 
5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมท้ัง สร้างผู้น้าในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการถ่ายทอด

ความรู้พ้ืนฐานในการผลิตสินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกรสมาชิกในอนาคต
เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 58 แห่ง 1,200 ราย ใน 2 ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 11,746,600  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
30 มิ.ย. 63)

สถาบัน 1  -  -  - ด้าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลา
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP นครินทร์ เป็นท่ีปรึกษาในการยกระดับ

แห่ง 58  -  - การผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์
การผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP ราย 1,200  -  - และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยช้ีแจง

คร้ัง 7  -  - ช้ีแจงแนวทางการด้าเนินงานโครงการ
และกลุ่มเกษตรกร และอยู่ระหว่างการลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท้าทะเบียน
4. ติดตามและประเมินผล คร้ัง 7  -  - เกษตรกรสมาชิก

บาท 11,746,600 52,700 0.45
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5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

ร้อยละ

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

1. จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพ

2. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการยกระดับ

3. ร่วมลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์

5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
5.3.3 กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค้าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนองงานตามโครงการพระราชด้าริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร 

หรือประชาชนท่ัวไป ผู้ท่ีสนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมท้ังพัฒนาทักษะ และศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินด้านงานศิลปหัตถกรรม
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ จ้านวน 1,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 76,842,200 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 -
30 มิ.ย. 63)

ราย 200 190 95.00  - ปรับลดแผนจาก 300 ราย เป็น 200 ราย
(หลักสูตรระยะยาว)

ราย 800 990 123.75  - ผู้สนใจขอเข้าอบรมเพ่ิมเติมจากแผน
บาท 76,842,200 16,293,700 21.20
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2. หลักสูตรศิลปาชีพเพ่ือเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

ค้าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

5.3.4 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร

5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

1. หลักสูตรศิลปาชีพเพ่ือผู้สนใจ

แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมพัฒนาท่ีดิน 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายหรือให้บริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
3. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ 16 สหกรณ์
2. เกษตรกร 15,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 7,042,200 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด

    1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในการจัดหาเคร่ืองผสมปุ๋ย สหกรณ์ 16 16 100.00 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผล

    1.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,041,600 1,041,600 100.00 ให้กระบวนการอบรมและการขับเคล่ือนงาน
2. กรมพัฒนาท่ีดิน ในระดับพ้ืนท่ีหยุดชะงักกรมส่งเสริมการเกษตร
    2.1 การวิเคราะห์ดินเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง ราย 15,000 5,000 33.33 เกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ยุติการ
    2.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 6,000,000 1,302,900 21.72 ด าเนินงานและน างบประมาณเข้าสู่ พ.ร.บ. 
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน บาท 7,041,600 2,344,500 33.29 โอนงบประมาณ

- กรมพัฒนาท่ีดินปรับแผนการด าเนินงาน

เป็นเป้าหมาย 15,000 ราย จากเดิม

40,000 ราย
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5. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร
5.4 โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายท่ีดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคในท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบ ารุงดินให้มี 
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้ค าแนะน าการผลิตพืชในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมท้ังพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน

เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายท่ีดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ 165 พ้ืนท่ี พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม 35 พ้ืนท่ี ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง  
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบ ารุงดินให้แก่เกษตรกร จ านวน 11,995 ราย   

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 53,957,900  บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 แนะน า ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พ้ืนท่ี 165 119 72.12
ท่ีเก่ียวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ
จัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการตามนโยบายรัฐบาล
    1.2 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและ พ้ืนท่ี 22 17 77.27
พัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
    1.3 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับการอบรมให้มีความรู้ ราย 1,000 669 66.90
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
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6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

    1.4 สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมให้มีความรู้ ร้อยละ 3 - -
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
    1.5 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 2,943,200 1,111,800 37.78
2. กรมปศุสัตว์
    2.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 1,000 241 24.10
    2.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 9,304,700 8,132,174 87.40
3. กรมประมง
    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 2,295 1,160 50.54 - เป้าหมาย 3.1 3.2 และ 3.6 ปรับลด
    3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 2,295 936 40.78 เป้าหมายจากเดิม 2,400 ราย เป็น 2,295
    3.3 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 1,920 674 35.10 ราย ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. 
มีความรู้เพ่ิมข้ึน โอนงบ 2563
    3.4 การจัดต้ังจุดสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แห่ง 5 5 100.00
    3.5 บริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนท่ี แห่ง 5 3 60.00
    3.6 ติดตามและให้ค าแนะน า ราย 2,295 335 14.60
    3.7 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 5,956,800 2,172,800 36.48 - ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ

2563 จากเดิม 7,006,800 บาท
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
    4.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ ราย 3,000 1,333 44.43
พ้ืนท่ีแก่เกษตรกร
    4.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี ราย 3,000 1,333 44.43
(สนับสนุนวัสดุการเกษตร)
    4.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 3,955,000 1,361,400 34.42 ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ

2563 จากเดิม 4,600,000 บาท
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

5. กรมพัฒนาท่ีดิน
    5.1 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน ราย 4,000 3,393 84.83
    5.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 11,294,200 7,256,822 64.25 - ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ

2563 จากเดิม 18,294,200 บาท
6. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
    6.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในท่ีดิน พ้ืนท่ี 35 22 58.33 - ปรับลดพ้ืนท่ีจาก 36 พ้ืนท่ี เหลือ 35 พ้ืนท่ี
ท่ีจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม
    6.2 อบรมเกษตรกรเพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ราย 615 220 31.43 - ปรับลดเป้าหมายจาก 700 ราย
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ า เหลือ 615 ราย
    6.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 20,504,000 6,731,800 32.83 - ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ

2563 จากเดิม 21,967,800 บาท
7. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน บาท 53,957,900 26,766,796 49.61
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัยและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
3. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ันคง

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต้ังแต่ระดับต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้าอย่างเป็นระบบ
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2563 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 10,445,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563   

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ี
ไปต่างประเทศ เข้าไปด้าเนินการส่งเสริม
    - ส่งเสริมการท้าระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ กลุ่ม 10 - -
ของกลุ่มเกษตรกร
2. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจ้าหน่ายข้าว Q ของชุมชน - อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ี
    - ให้ค้าแนะน้าการจัดท้าระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจ โรง 10 - - เข้าไปด้าเนินการส่งเสริม
ชุมชน/สหกรณ์
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7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
7.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

1. เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมข้ึน และลดช่องว่างความเหล่ือมล้้าของรายได้ประชากร โดยน้อมน้าหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบท้ังการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

1. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

3. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากข้าว  - อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ี
    3.1 ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ 10 - - เข้าไปด้าเนินการส่งเสริม
    3.2 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ราย 60 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการวางแผนการด้าเนินงาน

โครงการพร้อมท้ังโอนและจัดสรรงบประมาณ
ให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว
 - ปรับแผนจาก 50 ราย เป็น 60 ราย

    3.3 สัมมนาการเพ่ิมศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ราย 65 - -  - ปรับแผนจาก 80 ราย เป็น 65 ราย
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
    3.4 สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ศักยภาพ ราย 50 - -  - อยู่ระหว่างด้าเนินการวางแผนการด้าเนินงาน
บุคคลากรยุคใหม่ในการขับเคล่ือนงานกรมการข้าว (2 คร้ัง) โครงการพร้อมท้ังโอนและจัดสรรงบประมาณ

ให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว

ราย 5 5 100.00
กลุ่ม 30 5 16.67
บาท 10,445,000 175,900 1.68
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4. ด้านบริหารจัดการโครงการ

เป้าหมาย ร้อยละ

    4.2 ติดตามแนะน้าส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติงาน

    4.1 จ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานโครงการส่วนกลาง

5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝ่ัง

2. เพ่ือให้องค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการประกอบอาชีพการประมง
3. เพ่ือสร้างจิตส้านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง
4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าชายฝ่ังอย่างย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 144 กลุ่ม ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัดชายฝ่ังทะเล และชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถจับสัตว์น้้าได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 16,000,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

 - เกิดสถานการณ์ระบาดไวรัส (COVID-19) 
คร้ัง 1 - -

    1.2 ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน คร้ัง 2 - -
และตรวจสอบฐานข้อมูลขององค์กรฯ ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ
2. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินจัดท้าแผนงาน/ ชุมชน 144 144 100.00
โครงการตามความต้องการของชุมชนฯ

    3.1 คณะกรรมการส่วนกลาง คร้ัง 3 - -
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

1. ประชุมช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์ และส้ารวจความต้องการ

หน่วยนับ

    1.1 ประชุมช้ีแจงหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

ร้อยละเป้าหมาย

3. คณะท้างาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ

7.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

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

จังหวัด 22 - -

บาท 16,000,000 602,800 3.77
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5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคหน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย ร้อยละ

4. ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ

2. สร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้
3. เพ่ือสร้างรายได้ความม่ังคงและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4. ส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 5 จังหวัด 5 กลุ่ม โดยด้าเนินการในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ก้าแพงเพชร เลย ศรีสะเกษ และอุทัยธานี
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 6,889,500 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

กลุ่ม 5 1 20.00 - หน่วยงานมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม
สินค้า/ชนิด 5 1 20.00 และงบประมาณในการด้าเนินงาน รวมท้ัง

บาท 6,889,500 1,855,400 26.93 เป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกัน

1-34

            7. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร                    
7.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

2. สินค้าหม่อนไหมท่ีได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย ร้อยละ

1. กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุ่มการผลิต

3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 

ในการด้าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างย่ังยืน และเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง
2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) 
ในการด้าเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน ท้าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ
3. พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรท่ีมีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน 
และเครือข่าย
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไป และเป็นแบบอย่าง
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 385 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 453 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร 892 กลุ่ม รวมเกษตรกร 27,605 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2562 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 28,435,900 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง    
    1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ      ราย 5,775 5,404 93.58
และจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group  
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ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติงาน

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

หน่วยนับ

7.4 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ราย 3,850 3,285 85.32
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP
    1.3 การแลกเปล่ียนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ เล่ม 1,500 - -  - ปรับกิจกรรมทดแทนกิจกรรมเดิม (1.3)
ระหว่างประเทศ คือแลกเปล่ียนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกร

ต้นแบบระหว่างประเทศ เพ่ือหลีกเล่ียงความ
เส่ียงของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือ

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

    2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ     
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
         1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณ์ ราย 1,540 1,502 97.53
วิเคราะห์พ้ืนท่ี และจัดท้าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
         2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะ ราย 1,540 1,460 94.81
การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจครัวเรือน
    2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่ Smart Group 
           1) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 เพ่ือประเมินสถานการณ์ ราย 2,930 2,846 97.13
วิเคราะห์พ้ืนท่ี จัดท้าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group
           2) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ราย 2,930 2,760 94.20
สู่ Smart Group
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ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย

หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน

    1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

   2.3 พัฒนาบทบาทผู้น้าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
        - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น้าในการขับเคล่ือน ราย 1,540 1,120 72.73
งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด
           4) เอกสารค้าแนะน้า เร่ืองการด้าเนินงานกลุ่ม เล่ม 1,500 - - - เป็นกิจกรรมท่ีปรับเพ่ิมในไตรมาสท่ี 3
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
           5) เอกสารค้าแนะน้า เร่ืองการแปรรูปและถนอมอาหาร เล่ม 1,500 - - - เป็นกิจกรรมท่ีปรับเพ่ิมในไตรมาสท่ี 3
อย่างง่ายในครัวเรือน
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
    3.1 การเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
         1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่ Smart Group 
             1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสู่ Smart Group 
ต้นแบบ
                   - จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ        ราย 13,230 12,784 96.63
กลุ่มยุวเกษตรกร
                   - จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ราย 3,850 3,070 79.74
ท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด

ประเทศ
ราย 10 5 50.00

ของญ่ีปุ่น (JAEC)
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    3.2 การแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกรระหว่าง

แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปล่ียนทางการเกษตร

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

         1) เตรียมความพร้อมผู้น้าเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน

หน่วยนับ ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ราย 6 - - - ยกเลิกกิจกรรม (3.2 ข้อ 2)) เป็นกิจกรรม
โคอิบูจิ ประเทศญ่ีปุ่น ท่ี (2.2 ข้อ 4) และ ข้อ 5))

ในครัวเรือนและชุมชน
ราย 2,310 2,225 96.32

ในครัวเรือนและชุมชน
ราย 2,310 2,040 88.31

ในครัวเรือนและชุมชน

ราย 180 94 52.22

ราย 180 66 36.67

5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 28,435,900 21,120,900 74.28
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ขีดความสามารถของหมู่บ้านความม่ันคงด้านอาหารในชุมชน
          1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 1 เพ่ือจัดท้าแผน

         2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 พัฒนาทักษะ

วิเคราะห์พ้ืนท่ีและจัดท้าแผนสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
         1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 1 สร้างการรับรู้

พัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน
          2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะ
ตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน

    4.2 ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพ่ือเพ่ิม

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร

เป้าหมาย

4. การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในระดับชุมชน
    4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร

         2) แลกเปล่ียนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรม

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่

2. เพ่ือส่งเสริมสาธิตการพัฒนาท่ีดิน ปรับปรุง บ้ารุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ส .ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส .ป.ก.

เป้าหมายของโครงการ จ้านวน 1,080 ราย (ด้าเนินการในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กาฬสินธ์ุ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน )
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 15,518,500  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ราย 1,080 1,080 100.00
แผนใหม่
2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 15,518,500 6,726,700        43.35
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1. การพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนท่ีเกษตร

เป้าหมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
7.5 กิจกรรมการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรแผนใหม่

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค
2. พัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้น้าเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นกลไกขับเคล่ือน
การบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่

เป้าหมายของโครงการ วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน จ้านวน 10 จังหวัด 10 กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกร 550 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ้านวน 3,877,300 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ราย 550 171 31.09  - สปก. จังหวัดได้รับโอนงบประมาณ
ปฏิรูปท่ีดิน เม่ือเดือน มี.ค. 63 และเกิดโรคติดเช้ือระบาด
    1.1 การจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน โคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่สามารถ

ด้าเนินการกิจกรรมรวมกลุ่มได้

          1) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 2 20.00  - งบประมาณหลังปรับลดตาม พรบ. โอน
          2) เกษตรกร ราย 275 85 30.91  - ได้ตัดกิจกรรมท่ีมีไตรมาสท่ี 1 และ 2 ออก
   1.2 การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดังน้ี 1. การจัดท้าแผนพัฒนาศักยภาพสถาบัน

          1) กลุ่ม/สหกรณ์ กลุ่ม 10 2 20.00 เกษตรกรในเขตปฏิบัติรูปท่ีดิน 2.การประเมิน

          2) เกษตรกร ราย 275 86 31.27 ก่อนด้าเนินโครงการ 3.การเตรียมความพร้อม

2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 3,367,300 629,300 18.69 เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาสหกรณ์ 
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ร้อยละ

1. การด้าเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันในเกษตรกรในเขต

หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
7.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

7. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือสนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
5. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 17,640 ราย 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2562 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 39,137,000 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548/ส่งเสริมและพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน  
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คร้ัง 1 - -
    1.2 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด คร้ัง 154 77 50.00
    1.3 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คร้ัง 154 71 46.10
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท างาน
ท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
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8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน คร้ัง 2 2 100.00
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
    1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน คร้ัง 12 5 41.67
วิสาหกิจชุมชนระดับเขต 
    1.6 สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ คร้ัง 1 - -
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.7 สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี คร้ัง 2 2 100.00
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
    2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  
          - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดท าแผน ราย 17,640 16,864 95.60
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
    2.2 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ราย 770 120 15.58
    2.3 ส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรูป ราย 770 612 79.48
สินค้าเกษตรข้ันต้น
    2.4 สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า แบบ 154 17 11.04
วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจชุมชนและ
มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด
    2.5 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชเป็นแหล่งท่องเท่ียว แห่ง 21 13 61.90
เชิงเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
    3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ)
          - ระดับจังหวัด คร้ัง 77 66 85.71
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ร้อยละ
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคหน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

          - ระดับจังหวัด คร้ัง 6 - -
          - ระดับจังหวัด คร้ัง 1 - -
    3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แห่ง 6 1 16.67
4. วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการยกระดับ แห่ง 15,876 - -
ตามแผนพัฒนากิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวิสาหกิจการ
ชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุน
5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 39,137,000 26,174,500 66.88
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวข้องน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตของสหกรณ์ จ านวน 30 แห่ง 30 ผลิตภัณฑ์ ,

พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป 10 แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ 30 แห่ง)
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 26,347,400 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

 - ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การแปรรูป การเก็บรักษา เพ่ือมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นท่ีปรึกษาในการ
การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
(จัดจ้างท่ีปรึกษา) เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563
  1.1 ประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เพ่ือวางแผน แห่ง 30 30 100.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
  1.3 ทดสอบตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
 และบรรจุภัณฑ์ ท่ีได้รับการพัฒนา
  1.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ แห่ง 30  -  -
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์
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แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

1. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิต 

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

  1.5 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด หรือเจรจาการค้า ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
หรือจับคู่ธุรกิจ

  1.6 จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง 1  -  -
  1.7 จัดท าผลการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ 30  -  -
2. พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ  - ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP (จัดจ้างท่ีปรึกษา) พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นท่ีปรึกษาในการ
  2.1 วิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ แห่ง 10 10 100.00 พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่
 ด้านการรวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ มาตรฐาน GMP เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม
  2.2 อบรมคร้ังท่ี 1 เก่ียวกับข้อก าหนดและการน าไปใช้ของระบบ  แห่ง 10  -  - 2563
GMP ท่ีเก่ียวข้องตามข้ันตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP
  2.3 อบรมคร้ังท่ี 2 ในด้านการตรวจติดตามภายในและ แห่ง 10  -  -
การตรวจสอบระบบ และหัวข้ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
  2.4 ตรวจประเมินความพร้อมก่อนขอรับการรับรองระบบ แห่ง 10  -  -
 GMP (Pre-Audit) 
   2.5 ตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองระบบ GMP โดย แห่ง 10  -  -
หน่วยงานรับรอง   (Certification Body : CB)
   2.6 สหกรณ์ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP แห่ง 8  -  -
3. พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  - ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลา
(จัดจ้างท่ีปรึกษา) นครินทร์เป็นท่ีปรึกษาในการพัฒนาความ
   3.1 ส ารวจ วิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความพร้อม แห่ง 30  -  - เข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่ม
 ศักยภาพการด าเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กร เกษตรกร เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563
 การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

แผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค

  3.2 จัดท าแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจการบริหาร แห่ง 30  -  -
จัดการองค์กรแนวทางการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
  3.3 ถ่ายทอดเทคโนโยลีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แห่ง 30  -  -
องค์กร และการบริหารจัดการใช้ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
และอุปกรณ์การตลาด ให้กับบุคลากรของสหกรณ์
  3.4 จัดท าคู่มือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ แนวทาง 1  -  -
สินค้าเกษตร
  3.5 จัดท าคู่มือเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์การตลาด แนวทาง 1  -  -
4. ยอดจ าหน่ายสินค้าชุมชุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  -  -
5. รายได้เฉล่ียของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการเพ่ิมข้ึน
6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 26,347,400     -  -  - เบิกจ่ายงบประมาณงวดท่ี 1 ประมาณ

เดือนกรกฎาคม 2563

 - ปัญหา เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท ำให้

ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนท่ีก าหนด

เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงาน

แสดงสินค้า และการเข้าแนะน าส่งเสริม

ตรวจการสหกณ์/เกษตรกร
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

2. เพ่ือให้ชาวนาสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ท่ีได้มาตรฐานได้ในราคาท่ีสูงข้ึนตามมาตรฐาน
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market 
4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาดข้าวประชารัฐ
5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา Rice Shop

เป้าหมายของโครงการ จ านวน 77 แห่ง พ้ืนท่ีด าเนินการ 62 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2563 - 2566
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 7,944,700 บาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ศูนย์ 42 3 7.14

ศูนย์ 42 4 9.52

ศูนย์ 30 7 23.33

ศูนย์ 30 1 3.33
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3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร

4. เช่ือมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าว
ประชารัฐระดับชุมชน/จังหวัด

1. ประชุมกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเช่ือมโยง
ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ
2. ประชุมผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเช่ือมโยงตลาด
ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

เป้าหมาย

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร    
10.1 กิจกรรมเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ร้อยละ
หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

คร้ัง 1 - -
คร้ัง 1 - -

ราย 130 - -
ศูนย์ 42 29 69.05
บาท 7,944,700 3,264,800 41.09 - ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ

2563 จากเดิม 8,684,700 บาท
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ร้อยละ
หน่วยนับ

5. จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดข้าว

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
6. จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก

7. สัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าว
8. ติดตามการเช่ือมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร
9. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ีและผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
2. เพ่ือพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ท่ีมีศักยภาพในการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์
3. เพ่ือให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
5. เพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นท่ีรู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงการท่ีกว้างข้ึน
6. เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด 
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ปี 2558 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 6,165,100 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ราย 1,190 1,190 100.00
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร จังหวัด 77 65 84.42

บาท 6,165,100 5,270,900 85.50 - ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ
2563 จากเดิม 13,430,000 บาท

1-49

3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

         10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร                

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย

10.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 370 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณโครงการปี 2563 จ านวน 62,318,900 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1.1 เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต แห่ง 30 37 123.33   - ด าเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
การเกษตรในสถาบันเกษตรกร รายการ 30 37 123.33 เหลือจ่ายจ านวน 8 แห่ง 8 รายการ เป็น
          1) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างของสหกรณ์ จ านวนเงิน 1,362,420 บาท ให้แก่สหกรณ์
              1.1) ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบท่ีก าหนด แห่ง 30 29 96.67 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายการ 30 29 96.67 เพ่ิมเติมอยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
              1.2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แห่ง 30 28 93.33   - ยกเลิกกิจกรรมน าระบบแบ่งปันผล

รายการ 30 28 93.33 ประโยชน์อย่างเป็นธรรมมาใช้ในการบริหาร
              1.3) อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง/ติดต้ังอุปกรณ์ แห่ง 30 17 56.67 จัดการสินค้าเกษตร และกิจกรรมพัฒนา
ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 30 17 56.67 ศักยภาพ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค
              1.4) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 30 12 40.00 การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร โดยปรับโอนงบ

รายการ 30 12 40.00 ประมาณเพ่ือน าไปจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอนงบ
ประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็น
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ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

                 11. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน                   
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563



ผล (1 ต.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63)

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรคแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ร้อยละ

หน่วยนับ
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

    1.2 ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 3 - - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผล
เพ่ิมข้ึน กระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
    1.3 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 62,307,400 58,744,900 94.28 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม .เม่ือวันท่ี
 21 เมษายน 2562

2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   - ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ
    2.1 ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ แห่ง 400 - - 2563 จากเดิม 5,816,000 บาท
และผู้ตรวจสอบกิจการ และต้องยุติการด าเนินโครงการ และส่งคืน
    2.2 ก ากับแนะน า แห่ง 400 - - งบประมาณจ านวน 5,804,500 บาท
    2.3 ติดตามประเมินผล แห่ง 400 - - งบประมาณท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีภาระ
    2.4 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 11,500 11,500 100.00 ผูกพันท้ังจ านวน
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน บาท 62,318,900 58,756,400 94.28

1-51



หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือติดตำมประสิทธิภำพและประสิทธิผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ ของ กษ .
เป้าหมายของโครงการ โครงกำรภำยใต้แผนงำนฯ ของ กษ . 12 โครงกำร
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 1,416,000 บำท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ผล (1 ต.ค. 62 - 

30 มิ.ย. 63)

คร้ัง 4 3 75.00

เร่ือง 1 1 100.00
      2.2 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย

คร้ัง 3 1 33.33
คร้ัง 3 - -
บาท 1,416,000      321,089          22.68   - ปรับลดงบประมำณตำม พรบ. โอนงบ
บำท 816,000         130,062           15.94 2563 จำกเดิม 2,716,0000 บำท
บำท 600,000         191,027           31.84
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ร้อยละ

     2.1 จัดท ำเอกสำรงบประมำณโดยสังเขปปี 2563 
ของแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

งบประมำณของแผนงำนฯ
      2.3 ติดตำมนิเทศงำนโครงกำรฯ

     - กนผ.

3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
     - ศปผ.

12. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ไตรมาสท่ี 3  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

1. กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน
     - รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
2. กิจกรรมนิเทศงาน

แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

ค าช้ีแจง/ปัญหา อุปสรรค
เป้าหมาย



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
Info - graphic สรุปผลความก้าวหน้ารายโครงการ 













































หน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงาน 
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โทรศัพท์ 0 2579 0555   โทรสาร 0 2579 2670   

1.1 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  
1) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 
2) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน 

 

2. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล  โทรศัพท์ 0 2579 5512  โทรสาร 0 2579 8267 
    2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

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

 

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

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร    
    3.2  โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 

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



5. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0 2940 5387 โทรสาร 0 2579 2670    
     5.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

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

 

6. ส่วนปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0 2579 0555 โทรสาร 0 2579 2670 
6.1 โครงการการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  
6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
6.3 โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน 
 

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

 
 

 



ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท ์0 2579 0507, 0 2579 0614 โทรสาร 0 2579 0507

www.eva.oae.go.th.


