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ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

 
ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มี

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน 17 โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 –   
30 มิถุนายน 2565 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

1.1 ภาพรวม 
1.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน  153,490,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.44 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

474,311,040 บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่ายในระดับต่ำ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมากที่สุดร้อยละ 78.25 ของงบประมาณทั้งหมด และเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 24.77 สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด  
3 ลำดับแรก ได้แก ่โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลเบิกจ่าย 2,314,931 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 2,673,950 บาท โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผลเบิกจ่าย 2,064,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 2,547,029 บาท และโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ มีผลเบิกจ่าย 1,451,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.61
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,823,475บาท ตามลำดับ (ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
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1.1.2 ผลการดำเนินงาน (ตารางแสดงผลการดำเนินงาน) 
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 3,404 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของเป้าหมาย 4,304 ราย 
อบรม สอน แนะนำ กำกับ การจัดทำบัญชี  788 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร 1,481  ราย คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของเป้าหมาย 1,990 ราย 
เนื้อที่ 300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของเป้าหมาย 302 ไร่ กลุ่มเกษตรกร 56 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 68.29 ของเป้าหมาย 82 กลุ่ม และโรงเรียน 2 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 6 โรงเรียน 

1.3) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ด้านการเกษตร 10,424 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.76 
ของเป้าหมาย 13,405 ไร่ และจุดเรียนรู้ด้านการสัตว์ 243 ตัว คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 324 ตัว 

1.4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 4.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.95 ของเป้าหมาย 9.25 ไร่  
1.5) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ 5,319,781 ตัว คิดเป็นร้อยละ 87.19 ของเป้าหมาย 6,101,204 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

1,090,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54.50 ของเป้าหมาย 2,000,000 ตัว ผลิตพันธุ์พืช 1500 ต้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเป้าหมาย 5,000 ต้น และผลิตก้อนเชื้อเห็ด 
3,000 ก้อนครบตามเป้าหมาย 

2) โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  308 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก 

จำนวน 82,237 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.38 ของเป้าหมาย 95,200 ราย 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 
1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 3,028,210 1,633,051 53.93 

2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 1,068,130 311,300 29.14 

3 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 371,142,300 91,921,800 24.77 

4 โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือดำเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

396,435 298,158 75.21 

5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,673,950 2,314,931 86.57 

6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,456,535 963,018 66.12 

7 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ 1,823,475 1,451,600 79.61 

8 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 1,464,830 1,079,497  73.69 

9 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 1,302,730 810,708 62.23 

10 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2,547,029 2,064,875 
 

81.07 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 

11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 20,409,135 10,113,640 49.55 

12 โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  3,360,980 2,252,316 67.01 

13 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1,134,830 743,590 65.52 

14 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 812,100 471,800 58.10 

15 โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดเชียงใหม่ และเลย 40,402,350 26,496,709 65.58 

16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน 5,915,180 2,816,700 47.62 

17 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15,372,840 8,146,445 52.99 

รวม 474,311,040 153,490,138 32.44 
ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และตดิตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. การอบรมถ่ายทอดความรู้ ราย 4,304 3,404 79.09 
 2. กำกับ แนะนำ การจัดทำบัญชี ราย 788 788 100.00 
 3. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่ม 82 56 68.29 
  จุด 1 1 100.00 
  แปลง 60 0 0.00 
  

 
 

ราย 
โรงเรียน 

ไร่ 

1,990 
6 

302 

1,481 
2 

300 

74.42 
33.33 
99.34 

 4. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ งาน 2 0 0.00 
  

4.1 สาธิตการเลี้ยงสัตว ์
 
 
4.2 การเลี้ยงชันโรง/ผึ่ง 
4.3 จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกร 
 
 
 
4.4 จุดเรียนรู้และสาธิต 

จุด 
ตัว 
บ่อ 

แปลง 
รัง 
ราย 

โรงเรือน 
ไร่ 

ศูนย/์แปลง 
แห่ง 

5 
324 

1 
2 

105 
232 

7 
13,404.50 

6 
17 

3 
243 

1 
2 

105 
227 

5 
10,423.5

6 
7 

 

60.00 
75.00 

100.00 
100.00 
100.00 

97.84 
71.43 
77.76 

100.00 
41.18 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.1 สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด 
5.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตการเกษตร

แก่เกษตรกร 
5.3 สนับสนุนขยายพันธุ์ไม้ใน

โรงเรือนเพาะชำ 
5.4 สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษา

แปลงหม่อน 
6. ผลิตปัจจัย 

6.1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด 

 
ก้อน 
ราย 

 
โรงเรือน 

 
ไร่ 
 
 

ก้อน 

 
2,000 

45 
 

2 
 

9.25 
 
 

3,000 

 
2,000 

3 
 

0 
 

4.25 
 
 

3,000 

 
100.00 

6.67 
 

0.00 
 

45.95 
 
 

100.00 
 6.2 ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 

6.3 ผลิตพันธุ์สัตว ์
ต้น 
ตัว 

5,000 
6,101,204 

3,000 
5,319,781 

60.00 
87.19 

 6.4 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ พันตัว 2,000 1,090 54.50 
 6.5 ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 30 30 100.00 
 7. การขยายผล     
 7.1 ขยายผลสู่เกษตรกร ราย 190 115 60.53 
 7.2 ขยายผลสู่พื้นที ่ แปลง 10 10 100.00 
2. โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก 

 
 

308 

95,200 

308 
82,237 

100.00 

86.38 

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และตดิตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) 
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1.2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1.2.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระรา ชดำริและตัวแบบความสำเร็จในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนา
ส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพ่ึงตนเองได้ พัฒนาคนและคุณภาพของคน
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพ่ือสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ 
และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ตำบล 
หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ 3 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ  3,028,210 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
1,633,051 บาท (ร้อยละ 53.93) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 

64 ราย ครบตามเป้าหมาย สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ราย ครบตามเป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4/40 ครั้ง/ราย ครบตามเป้าหมาย 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชไร่ พืชผัก การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 50 ราย ครบตามเป้าหมาย แนะนำ 
ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงาน 1 สหกรณ์ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วนำผลที่ได้มากำหนด
เป็นแผนงานประจำปี และพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ 1 ครั้ง 10 ราย (เป้าหมาย 1 ครั้ง 10 ราย) 

1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้สาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ด้านพืช 62 ไร่ (เป้าหมาย 146 ไร่) ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
20 ไร่ครบตามเป้าหมาย สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 185 ไร่ (เป้าหมาย 250 ไร่) สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 25 ไร่ (เป้าหมาย 35 ไร่) 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร 695,500 ตัว (เป้าหมาย 800,000 ตัว) ผลิตลูกสัตว์ปีก 1,000 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย 
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1.4) การอำนวยการโครงการและการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) จัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 1 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี ้
2.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ การติดตามและขยายผลด้านข้าว 50 ราย พัฒนาอาชีพ

เกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ 2 กลุ่ม 20 ราย 
2.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 10 ไร่ ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ 

40 ไร่ และแปลงเรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิต พืชไร่พืชผักและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ไร่ 
3) ผลการติดตามในพื้นที่ 
    ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่” ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ หลักสูตร “การเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง” 
หลักสูตร “การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ” ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษและหลักสูตรส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชไร่ พืชผัก และการใช้นำ้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ซ่ึงดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีษะ พบว่า 

3.1) การใช้บริการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 75.76 เคยเข้าไปใช้
บริการภายในโครงการ ฯ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 24.24 ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนอยู่ต่างอำเภอต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน อีกทั้งเกษตรกร
ยังมีภาระงานในแปลงเกษตรที่ค่อนข้างเยอะ 

3.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ 51.97 มีความเข้าใจในระดับมากที่สุด ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 รองลงมา ร้อยละ 38.58 
มีความเข้าใจระดับมาก และ ร้อยละ 9.45 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง ตามลำดับ 

3.3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3.3.1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย และรายได้ เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 95.92 มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง 

จากการนำพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกและเลี้ยงสัตว์เอง มาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 9,279 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 83.67 
นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการจำหน่าย ไม้ผล พืชผัก กาแฟ ไก่ ไข่ไก่ และโค เฉลี่ย 28,019 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

 3.3.2) ด้านสังคม เกษตรกรร้อยละ 37.76 มีการการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงโค เพาะเห็ด และร้อยละ 62.24 
ไม่มีการรวมกลุ่มเพราะเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ที่ไกลกัน 
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 3.3.3) ด้านการขยายองค์ความรู้ เกษตรกรร้อยละ 41.84 ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อสำหรับเรื่องที่นำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น 
การปลูกไม้ผล การเลี้ยงไก่ ส่วนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 58.16 ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อ เนื่องจากเกษตรกรมีภารกิจในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก 

 3.3.4) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ 85.76 เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สภาพอากาศ
ภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพ่ิมข้ึน และร้อยละ 14.71 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

3.4) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 3.4.1) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม ในระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าคะแนน 4.69 
 3.4.2) ด้านวิทยากร เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรในความรอบรู้และเนื้อหาวิชาที่สอน ระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน 4.68  
 3.4.3) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม ระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน 4.67 
 3.4.4) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการ ระดับมาก 

ด้วยค่าคะแนน 4.15 
 3.4.5) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ ระดับมาก ด้วยค่าคะแนน 4.39 

3.5) ประเด็นที่พบ 
 3.5.1) เกษตรกรยังประสบปัญหาด้านต้นทุนการปลูกพืช ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ค่อนข้างสูง 
 3.5.2) เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชทั้งในสวนไม้ผล นาข้าว และพืชไร่  

3.6) ข้อเสนอแนะ 
 3.6.1) กรมพัฒนาที่ดิน ควรให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และควรส่งเสริมองค์

ความรู้ทางการเกษตรด้านการลดต้นทุนการปลูกพืชให้กับเกษตรกร 
 3.6.2) กรมปศุสัตว์ควรเพิ่มองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง จากการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่สามารถหาได้ง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง 

เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 3.6.3) กรมวิชาการเกษตร ควรแนะนำเรื่องการกำจัดศัตรูพืชในแปลงไม้ผล นาข้าว และไร่มันสัมปะหลัง นอกจากกรมวิชาการเกษตรควรสนับสนุน

องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร 
 

1.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร หน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู้ 
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ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์ กรประชาชน 
ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดยโสธร งบประมาณ 1,068,130 บาท เบิกจ่ายแล้ว 311,300 บาท (ร้อยละ 29.14) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร 10 ราย 

ด้านการจัดทำบัญชี กำกับ แนะนำ และติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร ครบเป้าหมาย 35 ราย ถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ด้านข้าว ดำเนินการแล้ว 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 50 ราย 

1.2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพืช 4 ไร่ แปลงศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5 ไร่ แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการผลิตข้าว 10 ไร่ 
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 50 ไร่ การใช้น้ำหมักชีวภาพ 50 ไร่ ครบตามเป้าหมาย สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 75 ไร่ 

1.3) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 1 สหกรณ์ 4 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง /20 ราย  ครบตามเป้าหมาย 

1.4) การอำนวยการโครงการและการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และจัดทำ
สรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง)  

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 300 ไร่  
3) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

3.1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายทราบข่าวการดำเนินงานของโครงการฯ จากสื่อบุคคล ร้อยละ 100.00 
ซึ่งส่วนใหญ่ทราบจาก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ และเพ่ือนบ้าน รองลงมาร้อยละ 89.46 ทราบจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ เสียงตามสายหมู่บ้าน และ 
เว็บไซต์ของโครงการ  

3.2) การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.98 เคยเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ซึ่งการใช้บริการของเกษตรกร ได้แก่ 
ร้อยละ 83.02 เข้าไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การเพาะชำต้นกล้ายางนา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 73.68 เข้าไปรับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำบัญชีครัวเรือน การรวมกลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ30.19 เคยเข้าร่วมประชุมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 24.53 เคยเข้าไป
ท่องเที่ยวพักผ่อน ส่วนเกษตรกรร้อยละ 7.02 ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเนื่องจากอายุมากแล้วการเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจว่าต้องเป็นสมาชิกของโครงการฯ จึงจะสามารถ
เข้าไปใช้บริการได้ 
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3.3) ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 (คะแนนเต็ม 5) 
ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 38.57 มีความเข้าใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 30 เข้าใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 29.29 เข้าใจระดับปานกลาง และร้อยละ 2.14 เข้าใจระดับน้อย 

3.4) การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านหม่อนไหม  เกษตรกร
ทุกรายได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการจัดทำบัญชีและสหกรณ์ และด้านพืช นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อย 91.67 ร้อยละ 88.89 
ร้อยละ 88.24 ตามลำดับโดยนำไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน  

3.5) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการฯ เกษตรกร ร้อยละ 92.98 ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย 
อาหารสัตว์ สมุดบัญชีครัวเรือน อุปกรณ์การเลี้ยงไหมและทอผ้า เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 94.34 นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 

3.6) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้มีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
โดยเกษตรกรร้อยละ 31.58 มีการปลูกพืชผักโดยใช้น้ำน้อย ปลูกพืชผสมผสาน บางส่วนรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปเห็ด ปลูกยางนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 17.54 
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า ร้อยละ 15.79 เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง ร้อยละ 7.02 ประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 5.26 เลี้ยงปลา 

3.7) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรที่นำความรู้ไปปรับใช้ ร้อยละ 50.00 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 56.14 
มีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า เฉลี่ย 9,186 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายเห็ดโคน เห็ดเผาะ 
และการแปรรูป เฉลี่ย 5,300 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายผักสวนครัว 3,757 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่  เฉลี่ย 4,200 บาทต่อครัวเรือน 
ส่วนครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 70.18 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จากการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เอง ได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไก่ เป็ด  ปลา และทอผ้าใส่เอง 
ซึ่งทำให้ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง เฉลี่ย 18,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทั้งนี้ ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 35.09 สามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตร โดยทำปุ๋ยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพใช้เอง เฉลี่ย 2,800 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และนำข้าว พืชผักที่ปลูกเองมาเป็นอาหารให้ไก่ เป็ด  ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เอง ช่วยลดต้นทุนการทำการเกษตร 
เฉลี่ย 6,600 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

3.8) ด้านสังคม เกษตรกร ร้อยละ 87.72 มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น ร้อยละ 33.33 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีผลสืบเนื่องการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ร้อยละ 31.58 ได้บริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ภายหลังการอบรมเกษตรกรร้อยละ 70.18 
ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่นๆ โดยร้อยละ 47.50 รวมกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูป รองลงมาร้อยละ 42.50 กลุ่มทอผ้าไหม และร้อยละ 10.00 กลุ่มเพาะกล้ายางนา 
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 29.82 ไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากอายุมาก มีปัญหาสุขภาพ และต้องดูแลผู้ป่วย 

3.9) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกร ร้อยละ 57.89 มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเกษตรกร ร้อยละ 81.82  
พบว่า ดินมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 60.61 ในแปลงทำการเกษตรมีปริมาณไส้เดือนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรทำเกษตรแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 
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ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชใช้เอง ร้อยละ 33.33 สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น และร้อยละ 9.09 ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

3.10) ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ร้อยละ 63.16 ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ส่วนที่เหลือร้อยละ 36.84 ไม่ได้นำไปเผยแพร่ 
เนื่องจากสุขภาพไม่ดี มีอายุมาก และไม่มีเวลา สำหรับความต่อเนื่องในการนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติของเกษตรกร ร้อยละ 73.90 ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 26.10 ไม่ได้ทำต่อเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ และไม่มีเวลา  

3.11) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 
(คะแนนเต็ม 5) โดยร้อยละ 61.29 พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 33 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 5.46 พึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 0.25 พึงพอใจน้อย 

3.12) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพ้ืนที่  
1) เกษตรกรต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ เช่น 

การปลูกพืชในโรงเรือน การแปรรูป การเลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลาในกระชัง อีกทั้งต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเกิดการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร  

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการฯ และจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกษตรกรมีเกิดรายได้
ในชุมชน นอกจากนี้ควรมีการติดตามและให้คำแนะนำจากหน่วยงานบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
 

1.2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร       
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง งบประมา ณ
ก่อสร้างทั้งโครงการ 9,078,000,000 เบิกจ่ายสะสมแล้ว 8,208,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.42 ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณ 371,142,300 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 91,921,800 บาท (ร้อยละ 24.77) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างเพ่ิมเติมร้อยละ 2.00 ซ่ึงดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 1.00 คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของการดำเนินงานโครงการ  
1.2) การอำนวยการโครงการและการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และจัดทำ

สรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง)  
2) ผลการติดตามในพื้นที่ 

ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้ 
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2.1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายทราบข่าวการดำเนินงานของโครงการฯ จากสื่อบุคคล ส่วนใหญ่ทราบจาก 
ผู้นำชุมชน ร้อยละ 83.78 เจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 67.57 และเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 8.11 รองลงมา ทราบจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 32.43 โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสายหมู่บ้าน ร้อยละ 50.00 โทรทัศน์ ร้อยละ 25.00 และทางอินเตอร์เน็ตร้อยละ 25.00 ตามลำดับ 

2.2) การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 75.68 เคยเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 24.32 ไม่เคยเข้าไป
ใช้บริการเนื่องจากอายุมากแล้วการเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจว่าต้องเป็นสมาชิกของโครงการฯ จึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 

2.3) การพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตรทางด้านพืช ร้อยละ 72.97  ได้แก่ หลักสูตรการทำแปลงเรียนรู้
ส่งเสริมการเกษตร ทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ  กรมปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 13.51 หลักสูตรการเลี้ยงไก่  กรมประมง ด้านประมง ร้อยละ 67.57 ได้แก่ หลักสูตรการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมพัฒนาที่ดิน ด้านพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 35.14  ได้แก่ หลักสูตรการผลิตและการใช้อินทรีย์ชีวภาพ การทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ด้านบัญชี ร้อยละ 13.51 หลักสูตรการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้านสหกรณ์ ร้อยละ 10.81 หลักสูตรการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 32.43 กรมชลประทาน ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ/การบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 40.54 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ร้อยละ 8.11 ให้องค์ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพ การออกเอกสารสิทธิ์ และด้านการตลาด ร้อยละ 2.70 

2.4) ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีน้อยละ 65.56 มีความเข้าใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 รองลงมา 
ร้อยละ 30.00 มีความเข้าใจระดับมากท่ีสุด และ ร้อยละ 4.44 เข้าใจระดับปานกลาง ตามลำดับ 

2.5) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 95.80 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดย ร้อยละ 63.98 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน เช่น การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเลี้ยงปลา ทำอาหารปลา การเลี้ยงไก่ การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ เป็นต้น 
รองลงมาร้อยละ 36.02 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด เช่น การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ การรวมกลุ่ม อีกร้อยละ 4.20 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
อาทิ ด้านการตลาด เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเงินทุน บางส่วนขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น 

2.6) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการฯ เกษตรกรร้อยละ 29.73 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และด้านการพัฒนาที่ดิน 
ส่วนร้อยละ 16.22 ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากรอการสนับสนุนในปีถัดไป โดยเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  

2.7) ด้านเศรษฐกิจ  ในปี 2564 เดิมเกษตรกรมีรายได้จากพืชเชิงเดี่ยว เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ภายหลังการได้รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน
ได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผล อาทิ ทุเรียน กล้วย เงาะ ส้มโอ แล ะพืชผักสวนครัว ส่งผลให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70.27 มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 273,277 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ  78.56 มาจากด้านพืช (ไม้ผล) 
ร้อยละ 18.33 จากด้านประมง ร้อยละ 3.11 จากด้านปศุสัตว์ และเกษตรกรมีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 4,158 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการบริโภคผลผลิตในครัวเรือน 
และลดต้นทุนในการทำเกษตรเฉลี่ย 7,153 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ใช้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ของตนเอง  
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เกษตรกรในพื้นที่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ ชลประทานในฤดูฝน 113,000 ไร่ ฤดูแล้ง 
45,000 ไร่ รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็ม (ระบายน้ำ 1.50 ล้านลบ.ม./วัน) 

2.8) ด้านสังคม เกษตรกร ร้อยละ 94.59 มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น ร้อยละ 67.57 ได้บริโภคอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 40.54 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีผลสืบเนื่องการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีการรวมกลุ่มร้อยละ 43.24 เช่น กลุ่มเลี้ยงปลาดุก สหกรณ์
แพปลา กลุ่มปลูกผัก เป็นต้น 

2.9) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกร ร้อยละ 83.78 ดินมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 67.57 ในแปลงทำการเกษตรมีปริมาณไส้เดือนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกร
ทำเกษตรแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชใช้เอง ร้อยละ 48.65 สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น 
ร้อยละ 35.14 ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.32 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน 
ปรับพื้นที่เพ่ือปลูกพืชทางเลือกใหม่ 

2.10) ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ร้อยละ 59.46 ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เช่น การเลี้ยงปลา การทำอาหารปลา การผสมเทียม 
การปลูกไม้ผล การทำปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติ โดยร้อยละ 68.70 ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 31.30 ไม่ได้ทำต่อเนื่องจาก
ไม่มีวัตถุดิบ และไม่มีเวลา 

2.11) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 
โดยร้อยละ 65.95 พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 29.73 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 4.32 พึงพอใจปานกลาง 

2.12) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพ้ืนที่ 
 1) เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับประโยชน์จากการแหล่งน้ำชลประทานและการบริหารจัดการน้ำของโครงการ อีกทั้งเกษตรกรยังต้องการ

องค์ความรู้เพิ่มเติม และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาที่ดิน ดังนั้น กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ควรบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพ
เพ่ือเกิดการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และควรมีการติดตามให้คำแนะนำจากหน่วยงานบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 

 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรบูรณาการร่วมกับกรมประมง ให้คำแนะนำเรื่องการรวมกลุ่ม และการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
สหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการฯ และจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าเพ่ือให้เกษตรกรมีเกิดรายได้ในชุมชน  
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 3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการของยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ดังนั้น คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนจัดทำแ ผนปฏิบัติงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยคำนึงถึงความเร่งด่วนของปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการต่อไป 
 

1.2.4 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพ ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่ งกระจาย
สินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที ่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี เพื ่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี ่ยมชมการทำเก ษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา      
ในเส้นทางเพชรเกษม เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพร ะราชดำริ เพื่อน้อมนำ
แนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการพระราชดำริ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม 
งบประมาณ  396,435.40 บาท เบิกจ่ายแล้ว 298,158.20 บาท (ร้อยละ 75.21) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 30 ราย ครบตามเป้าหมาย เกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้

ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 30 ราย ครบตามเป้าหมาย แนะนำส่งเสริมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่
โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 4 ครั้ง 
30 ราย ครบตามเป้าหมาย แนะนำส่งเสริมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชี วิตและ
ประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เพ่ิม 4 ครั้ง 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้สาธิต จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวที่เหมาะสม (นาปรัง) 2 ไร่ ครบตามเป้าหมาย จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ดูแลแปลงผักในโรงเรือนกางมุ้งและพืชผักในภาชนะ 1 โรงเรือน ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การอำนวยการโครงการและการติดตามผล ดำเนินการประสาน ติดตาม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 ครั้ง (เป้าหมาย 
10 ครั้ง) ประชุมวางแผน เตรียมความพร้อมด้านข้าว 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) ติดตาม
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ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง 
(เป้าหมาย 4 ครั้ง) 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 
 จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวที่เหมาะสม (นาปรัง) 2 ไร่ และการจัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต จัดจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง  

3) ผลการติดตามการดำเนินงาน ปี 2564 
 ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พ้ืนที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ”ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอบรมหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี กรมประมง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการทำบัญชีต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลา
นวลจันทร์ทะเล ปลาตะเพียน การแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล และปลาตะเพียน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 

 3.1) การใช้บริการของโครงการร่วมพัฒนาพ้ืนที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พ้ืนที่
ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 91.89 เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.11 ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม 
และใช้บริการ โดยผู้ผ่านการอบรมที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ 60.00 เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ 55.56 เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/
แปลงสาธิต และร้อยละ 15.56 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

 3.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ผู้ผ่านการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี 
ต้นทุนอาชีพ” และหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” มีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ระดับมาก ด้วยค่าคะแนน 4.10 โดยมีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับมาก ร้อยละ 42.50 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 36.25 และระดับปานกลาง ร้อยละ 3.75  

 3.3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3.3.1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย และรายได้ ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 72.97 มีรายจ่ายในครัวเรือน

ลดลง ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำของที่ปลูกและเลี้ยงเองมาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 3,797 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 
พบว่า ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 54.05 นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการจำหน่ายเห็ด ผัก ไม้ผล ไก่ และไข่ไก่ เฉลี่ย 2,157  บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

3.3.2) ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 43.78 มีการการรวมกลุ่มกันเพ่ือทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด และร้อยละ 56.76 
ไม่มีการรวมกลุ่ม เนื่องจากผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจจึงไม่มีเวลามารวมกลุ่มรวมกลุ่มกับผู้ผ่านการอบรมรายอ่ืน 
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3.3.3) ด้านการขยายองค์ความรู้ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 54.05 ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อสำหรับเรื่องที่นำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน 
เช่น การเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล ส่วนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 45.95 ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อ เนื่องจากผู้ผ่านการอบ รมเป็นข้าราชการตำรวจ
ซึ่งต้องรับผิดชอบงานประจำทำให้ไม่มีเวลาไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น 

3.3.4) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 56.76 เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สิ่งมีชีวิตในดิน 
(ไส้เดือน) มีปริมาณเพ่ิมขึ้น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพ่ิมข้ึน และร้อยละ 43.24 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม  

 3.4) ความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการ 
3.4.1) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน 4.39 
3.4.2) ด้านวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวมต่อความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน 4.31  

 3.5) ประเด็นที่พบ 
3.5.1) บุคลากรที่ดำเนินงานโครงการซี่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ยังมีทักษะความรู้ ความชำนาญทางด้านการเกษตรค่อนข้างน้อย 
3.5.2) สภาพของดินในพ้ืนที่มีสภาพเป็นกรด อีกทั้งแปลงนาข้าวมีลักษณะแอ่งกะทะ ช่วงฤดูเพาะปลูก มีน้ำท่วมขังในแปลงนาข้าว ประสบปัญหาน้ำท่วม 

ทำให้ผลผลิตจากการปลูกข้าวได้น้อย  
3.5.3) กรมพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุนปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และสอนการทำปุ๋ยหมัก เพ่ือให้ข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดน

ได้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในแปลงโครงการ และนำไปใช้เองในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน 
3.4.4) ข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนที่ได้รับการอบรมเรื่องการแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล และปลาตะเพียน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

และต่อยอดโดยทำปลาส้มเพื่อจำหน่าย เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
3.4.5) โครงการยังไม่ได้รับการขยายผลไปสู่เกษตรกรและประชาชนโดยรอบโครงการ  

 3.6) ข้อเสนอแนะ 
3.6.1) กรมพัฒนาที่ดิน ควรให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และจัดทำ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก ควรส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้แก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน 
ที่ดำเนินงานภายในโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากข้ึน  

3.6.2) กรมการข้าว ควรแนะนำเรื่องการปรับปรุงแปลงนาข้าวให้มีลักษณะที่เหมาะสม และพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพดินในพ้ืนที่ และเพ่ือป้องกัน
น้ำท่วมขังในแปลงนาข้าว ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนควรมีการบริหารจัดการแปลงของโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หากในพื้นที่โครงการไม่สามารถ
ปรับปรุงแปลงนาข้าวได้ ควรปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนแทน เนื่องจากทำให้สูญเสียงบประมาณจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกปี 

3.6.3) ควรขยายผลและต่อยอดโครงการออกไปสู่เกษตรกร/ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
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1.2.5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และสา ธิตแสดงไว้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ตามแนวพระราชดำริ 
และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชนเป้าหมาย พื้นที่ 6 หมู่บ้านในตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง 
และพ้ืนที่ 7 หมู่บ้านในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู หมู่ 4 บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้านสบป่อง หมู่ 7 บ้านสบสอย หมู่ 8 บ้านไม้แงะ 
หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ และหมู่ 13 บ้านดอยแสง งบประมาณที่ได้รับ 2,673,950 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,314,931.40 บาท (ร้อยละ 86.57) 

1) ผลการดำเนินงาน 
 1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวมด้านปศุสัตว์ 1 ครั้ง 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 

อบรม สอนแนะ กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามจัดทำบัญชี 35 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ (ปีที่ 2) 5 ราย ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย 
ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตามและขยายผล 10 ราย (เป้าหมาย 50 ราย) พร้อมจัดทำแปลงข้าวขยายผลสู่
ชุมชน 12 ราย (เป้าหมาย 50 ราย) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบ
อาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 ครั้ง (เป้าหมาย 1 กลุ่ม 3 ครั้ง) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่
โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20 ราย (เป้าหมาย 30 ราย) และจัดเวทีประชุม
กลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และพัฒนาอาชีพเกษตรด้านการผลิต การตลาดในรูปแบบสหกรณ ์1 ครั้ง 20 ราย (เป้าหมาย 1 ครั้ง 30 ราย) 

 1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้สาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 59 ไร่ ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้
ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 12 ไร่ ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน 10 ไร่ ครบตามเป้าหมาย การดูและรักษาแปลงหม่อนในโครงการ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร
บำรุงรักษาแปลงหม่อนและบริการจัดการแปลงหม่อน) 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงการผลิตกล้วยไม้ และผัก
ไฮโดรโปนิกส์ 1 ไร่ แปลงการผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ 1 ไร่ และแปลงการผลิตกุหลาบ 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ดูแลแปลงการผลิตเมล่อน 2 โรงเรือน (เป้าหมาย 4 
โรงเรือน) สาธิตการทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. รวม 38 ไร่ (เป้าหมาย 44 ไร่) 

 1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ 500,000 ตัว (เป้าหมาย 550,000 ตัว) 
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 1.4) การอำนวยการโครงการและการติดตามผล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ 8 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง) และจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 7 ครั้ง (เป้าหมาย 10 ครั้ง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการติดตาม
ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และ
จัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1) การจัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต ดำเนินการปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ 1 โครงการ ไร่ และการดูแล

แปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร 1 ไร่ 
 2.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 

(เกษตรกรขยายผล) 10 ราย พัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 1 กลุ่ม 10 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม 

3) ผลการติดตามในพื้นที่ 
 ดำเนินการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ ฯ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ดังนี้ 
 3.1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ฯ หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ ฯ มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง

สื่อบุคคล ร้อยละ 88.89 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ สัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 33.33 
 3.2) งบประมาณโครงการ ฯ หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดใช้งบปกติในการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยงานมีความคิดเห็น

ว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ร้อยละ 66.67 และเพียงพอ ร้อยละ 33.33 ส่วนความทันเวลาของงบประมาณ หน่วยงานมีความคิดเห็นว่าช่ว งเวลาที่ได้รับ
งบประมาณทันตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ร้อยละ 77.78 และไม่ทันเวลา ร้อยละ 22.22 

 3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ หน่วยงานดำเนินงานโครงการ ฯ มีการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุม
ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม ข้าว การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมรายได้เพ่ิมคุณภาพผลผลิต การจัดทำบัญชี อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
การปรับปรุงบำรุงดิน และการปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ 

  3.4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้รับปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรที่เกษตรกร
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น เอกสารความรู้ พันธุ์พืชพันธุ์ดี พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
ข้าวพันธุ์ กข 21 พันธุ์ปลากินพืช พ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพร้อมอาหารระยะตั้งตัว ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สารปรับปรุ งสภาพดิน(โดโลไมท์) พันธุ์พืชปุ๋ยสด กล้าหญ้าแฝก 
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และน้ำหมักชีวภาพ สำหรับความเพียงพอและความทันเวลาของปัจจัยการผลิต หน่วยงานมีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่แจกจ่ายให้เกษตรกรมีความเพียงพอ ร้อยละ 77.78 
และไม่เพียงพอ ร้อยละ 22.22 ส่วนความทันเวลาของปัจจัยการผลิต หน่วยงานมีความคิดเห็นว่าเกษตรกรได้รับทันเวลาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

3.5) ผลได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ 
(1) ผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง งานวิจัย หน่วยงานที่ดำเนินการมีความคิดเห็นว่า มีการนำผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์

บางส่วน ร้อยละ 66.67 และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 33.33 
(2) การถ่ายทอดความรู้ จากจุดเรียนรู้ แปลงสาธิต หน่วยงานที่ดำเนินการมีความคิดเห็นว่า เมื่อเกษตรกรเข้ามาชม มาเรียนรู้จากแปลงสาธิตที่มีอยู่

ในพ้ืนที่ศูนย์ ฯ เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์บางส่วนร้อยละ 66.67 และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 33.33 
(3) การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ และปัจจัยการผลิต หน่วยงานที่ดำเนินการมีความคิดเห็นว่า เมื่อเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพและ

ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไปแล้ว สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 77.78 และนำไปใช้ประโยชน์บางส่วน ร้อยละ 22.22 
3.6) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ  

จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2565 พบว่า ในภาพรวม
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 (คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน ๆ จะเห็นว่า
หน่วยงานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 ด้านการถ่ายทอดความรู้ (งานสาธิต) และด้านการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน ในสัดส่วนที่เท่ากัน
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 รองลงมาพึงพอใจระดับมาก ในด้านการศึกษาทดลองภายในศูนย์/โครงการ (งานวิจัย) ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (อบรม แจกปัจจัยการผลิต) 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์/โครงการ ในสัดส่วนที่เท่ากันที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านการจัดทำบัญชี และสหกรณ์ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และด้านการตลาดหรือจัดการผลผลิตของศูนย์ ฯ ในสัดส่วนที่เท่ากันทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 3.67  

3.7) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ 
1) การปรับลดลงของงบประมาณในกิจกรรมการปรับปรุงดูแลพ้ืนที่โครงการ ฯ พระราชดำริ ส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 

หน่วยงานจึงทำได้เพียงการรักษางานโครงการเดิม ไม่สามารถขยายผล ต่อยอดการดำเนินงานโครงการใหม่ได้ 
2) ควรให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ ฯ ให้มีรางวัลหรือได้รับการดูแล สนับสนุน เพ่ือสร้างขวัญกลำงใจในการปฏิบัติงาน  

 

1.2.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้     
ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา 
ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน 4 หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง 
มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ งบประมาณ 1,456,535 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
963,018 บาท (ร้อยละ 66.12) 

1) ผลการดำเนินงาน 
 1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี

ด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย พร้อมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ (ปีที่ 2) 5 ราย ครบตามเป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนรวมด้านปศุสัตว์ 1 ครั้ง 10 ราย พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร 1 กลุ่ม 10 ราย ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย 
ครบตามเป้าหมาย สอนแนะ กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามจัดทำบัญชี 35 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยี
ทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 1 ราย (เป้าหมาย 10 ราย) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ
และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 ครั้ง (เป้าหมาย 1 กลุ่ม 3 ครั้ง) แนะนำ 
ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ 20 ราย 
(เป้าหมาย 30 ราย) และจัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และพัฒนาอาชีพเกษตรด้านการผลิต การตลาดในรูปแบบ
สหกรณ์ 1 ครั้ง 20 ราย (เป้าหมาย 1 ครั้ง 30 ราย) 

 1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้สาธิต ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น 3 ไร่ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้
ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง 1 ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ ฯ 2 ไร่ ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 2 ไร่ 
จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตนาขั้นบันได 2 ไร่ ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน 4 ไร่ ครบตามเป้าหมาย การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) 0.25 ไร่ 
สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย สาธิตการทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก พด. รวม 14 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
ด้านพืช 31.50 ไร่ (เป้าหมาย 36.50 ไร่)สาธิตการเลี้ยงแพะ แกะ พ่อแม่พันธุ์ 10 ตัว (เป้าหมาย 20 ตัว) ผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น 10 ตัว (เป้าหมาย 20 ตัว) จัดทำแปลง
เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

 1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ 500,000 ตัว (เป้าหมาย 550,000 ตัว) 
การอำนวยการโครงการ) 
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 1.4) การอำนวยการโครงการและการติดตามผล ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย
ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 8 ครั้ง (เป้าหมาย 12 ครั้ง) และจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน 7 ครั้ง (เป้าหมาย 10 ครั้ง) รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ดำเนินการดูแลขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ 1 โรงเรือน การจัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า 1 ครั้ง 

ผลิตและเพาะชำหม่อนผลสดปลูกภายในโครงการ และสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถุงดำ) 1,000 ต้น และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดแูล
รักษาพ้ืนที่โครงการ 1 โครงการ 

 2.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุ์ข้าว พร้อมติดตามและขยายผล 50 ราย 
 3) ผลการติดตามในพื้นที่ 

 ดำเนินการติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ ฯ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ดังนี้ 
 3.1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ ฯ มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง

สื่อบุคคลทุกหน่วยงาน รองลงมาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 57.15 และสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 28.58 
 3.2) งบประมาณโครงการ ฯ หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดใช้งบปกติในการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยงานมีความคิดเห็นว่า

งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ร้อยละ 57.14 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 42.86 ส่วนความทันเวลาของงบประมาณ หน่วยงานมีความคิดเห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณ
ทันตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ร้อยละ 85.71 และไม่ทันเวลา ร้อยละ 14.29 

 3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ หน่วยงานดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทั้งด้านพืช 
ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม ข้าว การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมรายได้เพ่ิมคุณภาพผลผลิต การเลี้ยงการจัดการ การป้องกันโรคในสัตว์ปีก การจัดทำบัญชี 
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ การปรับปรุงบำรุงดินและการปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ 

 3.4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรที่เกษตรกรเข้ารับ
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น เอกสารความรู้ พันธุ์พืชพันธุ์ดี พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
ข้าวพันธุ์ กข 21 พันธุ์ปลากินพืช พ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพร้อมอาหารระยะตั้งตัว วัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สารปรั บปรุงสภาพดิน
(โดโลไมท์) พันธุ์พืชปุ๋ยสด กล้าหญ้าแฝก และน้ำหมักชีวภาพ สำหรับความเพียงพอและความทันเวลาของปัจจัยการผลิต หน่วยงานมีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่แจกจ่าย
ให้เกษตรกรเพียงพอ ร้อยละ 71.43 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 28.57 ส่วนความทันเวลาของปัจจัยการผลิต หน่วยงานเห็นว่าเกษตรกรได้รับทันเวลาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 85.71 และไม่ทันเวลา ร้อยละ 14.29 
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3.5) ผลได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ไปใช้ประโยชน์ 
 (1) ผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง งานวิจัย หน่วยงานที่ดำเนินการมีความคิดเห็นว่า มีการนำผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์

บางส่วนร้อยละ 71.43 และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 28.57 
 (2) การถ่ายทอดความรู้ จากจุดเรียนรู้ แปลงสาธิต หน่วยงานที่ดำเนินการมีความคิดเห็นว่า เมื่อเกษตรกรเข้ามาชม มาเรียนรู้จากแปลงสาธิต

ที่มีอยู่ในพ้ืนทีศู่นย์ ฯ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์บางส่วนร้อยละ 71.43 และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 28.57 
 (3) การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ และปัจจัยการผลิต หน่วยงานที่ดำเนินการมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และ

พัฒนาอาชีพ ไปใช้ประโยชน์บางส่วน ร้อยละ 83.33 และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 16.67 ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด ร้อยละ 71.43 และนำไปใช้ประโยชน์บางส่วน ร้อยละ 28.57 

3.6) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ  
 จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2565 พบว่า ในภาพรวมหน่วยงาน

ที่ดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 (คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน ๆ จะเห็นว่าหน่วยงานมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด ในด้านการถ่ายทอดความรู้ (งานสาธิต) และด้านการบริหารจัดการศูนย์/โครงการ ในสัดส่วนที่เท่ากันทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 รองลงมาพึงพอใจระดับ
มาก ในด้านการศึกษาทดลองภายในศูนย์/โครงการ (งานวิจัย) ด้านการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในสัดส่วนที่เท่ากันที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 ด้านการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ (อบรม แจกปัจจัยการผลิต) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในสัดส่วนที่เท่ากันทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านการตลาดหรือจัดการผลผลิตของศูนย์ 
ฯ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 และด้านการจัดทำบัญชี และสหกรณ์ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.71 

3.7) ข้อค้นพบจากการติดตามเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
 กิจกรรมการปรับปรุงดูแลรักษาพ้ืนที่โครงการ ฯ พระราชดำริ ได้รับงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานภายในโครงการ จึงทำได้เพียง

การรักษางานโครงการเดิม ไม่สามารถขยายผล ต่อยอดการดำเนินงานโครงการใหม่ได้ 
 

1.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่ อนไหม และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิ ตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวมขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตร และ
อาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนา และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ ้มกันรองรับผลกระทบก ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุน
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พัฒนาการท่องเที่ยว มีเป้าหมายดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 5 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ 407,543 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 9 พื้นที่ 
106 หมู่บ้าน 10,154 ครัวเรือน งบประมาณ 1.8234 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.4516 ล้านบาท ร้อยละ 79.61 

1) ผลการดำเนินงาน  
 1.1)  การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตร และการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 60 ราย อบรม/

สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี และติตามการจัดทำบัญชี  25 ราย ด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ มีแผนแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ดำเนินการแล้ว 5 แห่ง 20 ครั้ง ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย  จัดเวทีชุมชนเกี่ยวกับเรื่องข้าว 1 ครั้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ติดตามกลุ่มอาชีพ และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 20 ราย 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 50 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 10 ราย 1 ครั้ง พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร 1 กลุ่ม สมาชิก 10 ราย ฝึกอบรมเกษตรกร
เกี่ยวกับการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ 10 ราย ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนด้วยการสนับสนุนวัสดุสาธิต พร้อมทั้งให้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไหม 1 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 7 กลุ่ม 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต จัดทำดทำแปลงเรียนรู้และแปลงขยายผลแก่เกษตรกร 2 ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 10 ราย 
สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 70 ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ 260 ไร่ ร้อยละ 74.29 ของเป้าหมาย 350 ไร่  

1.3) การผลิต/สนับสนุนปัจจัย                   ผลิตพันธุ์สัตว์แล้ว 400,000 ตัว ร้อยละ 64.00 ของเป้าหมาย 625,000 ตัว    สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว 1 ราย 1 สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในเขต ส.ป.ก. 3 ราย ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ราย 

1.4) การอำนวยการ/ประชุม มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการติดตามหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ 2 ครั้ง 
ประสานงาน อำนวยการ จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง 2 ครั้ง 
เกษตรกร 40 ราย ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง เกษตรกร 100 ราย ระดมข้อมูลสู่ความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม  
ในตำบลบุพราหมณ์ แก่งดินสอ และทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี 4 ครั้ง ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง ติดตามประสานงาน อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง 5 ครั้ง ร้อยละ 83.33 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้  
การจัดทำแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 40 ราย และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

ในโครงการ 1 โครงการ  
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 3) ผลการติดตามในพื้นที่ 
 สศก. มีแผนการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 
 

1.2.8 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์     
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109.99 ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้าน จำนวน 25,250 ไร่ 
งบประมาณ 1,464,830 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,079,497 บาท (ร้อยละ 73.69) 

1) ผลการดำเนินงาน 
 1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้และการสาธิต ดำเนินการอบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและติดตามการจัดทำบัญชี 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 80 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการหลักสูตรการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 101 ราย ครบตามเป้าหมาย สาธิตการเลี้ยงสุกร 5 ตัว (เป้าหมาย 10 ตัว) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว ครบตามเป้าหมายสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 
45 ไร่ (เป้าหมาย 60 ไร่) สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 150 ไร่ (เป้าหมาย 200 ไร่) ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 80 รัง ครบตามเป้าหมาย การแนะนำ ส่งเสริม
กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบ อาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 3 ครั้ง 1 กลุ่ม ครบตามเป้าหมายและแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดำเนินชีวิตและการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี 25 ราย (เป้าหมาย 30 ราย) จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม 1 ครั้ง 25 ราย (เป้าหมาย 30 ราย) 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 109 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ครบตามเป้าหมาย สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย แปลงเรียนรู้ด้านการเลี้ยงชันโรง 20 รัง และ
ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรง 5 รัง ครบตามเป้าหมาย 
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1.3) การอำนวยการโครงการ กิจกรรม "ช่วยพ่อทำสวน" ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 70 ราย ครบตามเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และจัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) 

3) ผลการติดตามในพื้นที่ 
สศก. อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  

 

1.2.9 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน เศรษฐกิจ
การเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนา
และบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการการส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้ มีประสิทธิภาพงบประมาณ 1.3027 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
0.8107 ล้านบาท (ร้อยละ 62.23)  

1) ผลการดำเนินงาน  
1.1) ด้านการสาธิต สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 100 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 20 ตัว 

ครบตามเป้าหมาย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 1,090 พันตัว เป้าหมาย 2,000 พันตัว  
1.2) ด้านบัญชีและสหกรณ์ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี 15 ราย กำกับการจัดทำบัญชี 15 ราย ติดตามการจัดทำบัญชี 15 ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นแผนงานประจำปีและพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการ 1 ครั้ง 20 ราย แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีกำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงาน 1 สหกรณ์ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  

1.3) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม 40 ราย 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  

1.4) ด้านอำนวยการโครงการ ดูแลแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว 3 ไร่ ติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 3 จุด เป้าหมาย 5 จุด จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3 ครั้ง เป้าหมาย 4 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ และการจัดงานประจำปีของศูนย์บริการฯ 1  ครั้ง เป้าหมาย 2 ครั้ง ประสานอำนวยการ และติดตามผลการดำเนินงาน 7  ครั้ง 
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เป้าหมาย 10 ครั้ง รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง เป้าหมาย 4 ครั้ง จัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง เป้าหมาย 4 ครั้ง  

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้  
2.1) ด้านบัญชีและสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   
2.2) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผลเกษตรกรกลุ่มผลิตข้าว 53 ราย พัฒนาอาชีพ

เกษตรกร 20 ราย 2 ครั้ง  
2.3) ด้านอำนวยการโครงการ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์  80 ไร่  ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษา

พ้ืนที่โครงการฯ 1 โครงการ 

3) ผลการติดตามในพื้นที ่ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพ้ืนที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 

4 – 8 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.2.10 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร  
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริม
ขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน    
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร ผู้สนใจ  นำไปพัฒนาการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่ดินในพระปรมาภิไธย 
จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกดงน้อย เนื้อที่ 700 ไร่ และพื้นที่ส่งเสริม ได้แก่ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ
อุตรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้ง ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ 
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีฐานะยากจน ราษฎร
ผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน เด็กนักเรียน มี
อาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน งบประมาณ 2,547,029.40 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,064,875 บาท (ร้อยละ 81.07) 
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1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย 

40 ราย ครบตามเป้าหมาย การอบรมการย้อมสีธรรมชาติ 10 ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมการจัดทำบัญชี 56 ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมหลักสูตรการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย ครบตามเป้าหมาย การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 50 ราย ครบตามเป้าหมาย การผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน 50 ราย 
ครบตามเป้าหมาย การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 50 ราย ครบตามเป้าหมาย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 20 ราย (เป้าหมาย 30 ราย) การสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 60 ราย ครบตามเป้าหมาย การพัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 4 กลุ่ม จำนวน 40 ราย ครบตามเป้าหมาย การสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน 
5 โรงเรียน ครบตามเป้าหมาย และแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการฯให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร 1 กลุ่ม 
ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ราย สาธิตการเลี้ยงสุกร 10 ตัว การปลูกพืช
อาหารสัตว์ 10 ไร่ การดูแลรักษาแปลงหม่อน 4 ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 150 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ด 2 โรงเรือน 
จัดทำแปลงไม้ผล 5 ไร่ และจัดทำแปลงพืชสมุนไพร 3 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

1.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตลูกสัตว์ปีก 912 ตัว (เป้าหมาย 1,000 ตัว) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 350,000 ตัว (เป้าหมาย 500,000 ตัว) ผลิตลูกสุกร 
31 ตัว (เป้าหมาย 120 ตัว) ผลิตสมุนไพร 1,500 ต้น ผลิตพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้าน 1,500 ต้น และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน ครบตามเป้าหมาย 

1.4) การขยายผล จัดทำแปลงเรียบรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย ครบตามเป้าหมาย 
1.5) การอำนวยการโครงการ จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ 1 ครั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ 1 ครั้ง จัดประชุมประชาคม

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2566 และคณะทำงานระดับอำเภอ 1 ครั้ง การประสาน ติดตาม อำนวยการ 2 ครั้ง ส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง 
(เป้าหมาย 4 ครั้ง) 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี ้
2.1) การอบรมถ่ายทอดความรูู้้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) เป้าหมาย 10 ราย   
2.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช เป้าหมาย 10 ไร่   
2.3) การอำนวยการโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด เป้าหมาย 1 ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565  
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3) ผลการติดตามในพื้นที่  
ดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ปี 2564 ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยการสัมภาษณ์ 

จำนวน 68 ราย สรุปได้ ดังนี้ 
3.1) การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 45.59 เคยเข้าเยี่ยมชม และเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนเกษตรกร

ร้อยละ 54.41 ยังไม่เคยเข้าไปใช้บริการเนื่องจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากโครงการฯ 
3.2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแน น 4.27 

โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 44.44 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 41.11 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 14.45 ระดับปานกลาง  
3.3) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 94.97 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 59.22 นำความ รู้ที่

ได้รับไปใช้บางส่วน และร้อยละ 35.75 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.03 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา และเกษตรกรมีอายุมาก 
จึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได ้

3.4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการฯ เกษตรกร ร้อยละ 97.06 ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์เป็ดไข่ พันธุ์ปลา 
อาหารสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ สมุดบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 95.10 นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 

3.5) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค เฉลี่ยปีละ 
12,682.76 บาทต่อครัวเรือน โดยลดต้นทุนในการทำการเกษตร เฉลี่ยปีละ 5,002.49 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ 
เฉลี่ยปีละ 9,019.34 บาทต่อครัวเรือน 

3.6) ด้านสังคม เกษตรกรร้อยละ 12.07 ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงไหม เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว  การทำปุ๋ยหมัก 
การทำอาหารสัตว์ และร้อยละ 87.93 ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเนื่องจากทำเกษตรของตนเองเป็นหลัก 

3.7) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ 83.82 เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน (ไส้เดือน) เพ่ิมมากข้ึน สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพ่ิมข้ึน และร้อยละ 16.18 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

3.8) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ 50.75 นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อ เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ การทำเกษตรผสมผสาน 
และการทำนำหมักชีวภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 49.25 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาและเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียงไปอบรมพร้อมกัน 

3.9) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนน 4.37 โดยมีความพึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.48 พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.48 และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.56 
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3.10) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงเกษตรกรได้ทั่วถึง เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายอยากเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้เรื่องการปลูกไม้ผล วิธีการแก้ปัญหาโรคพืช การเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนทางการเกษตร ได้แก่ 
การลดต้นทุนอาหารสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักใช้เอง และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากทางโครงการ เนื่องจากปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 
ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าอาหารสัตว์มีราคาเพ่ิมสูงขึ้น  

 ด้านการรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากทำเกษตรของตนเองเป็นหลัก และเกษตรกร
บางรายอายุมาก ยังไม่สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ ดังนั้นหน่วยงานในพื้นท่ีควรให้ความรู้ ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจการรวมกลุ่มอย่างตอ่เนื่อง เพ่ือให้เกษตรกร
ตระหนักและทราบถึงข้อดีของการรวมกลุ่ม  

 ด้านอำนวยการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรและส่งมอบพันธุ์สัตว์
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนได้ 

 

1.2.11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร
ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร 308 ครั้ง 77 จังหวัด งบประมาณ 20.4091 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.1136 ล้านบาท ร้อยละ 49.55  

1) ผลการดำเนินงาน 
จากการรวบรวมข้อมูลไตรมาสที่ 3 พบว่า มีการดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ แล้ว 308 ครั้ง  (ใช้ข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นเจ้าภาพหลัก

ในการจัดงาน) โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตร (เกษตรกร 1 ราย สามารถเข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก) 82,237 ราย ร้อยละ 86.38 ของเป้าหมาย 95,200 ราย 
สำหรับการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการติดตามเกษตรกรแล้ว 2,340 ราย ครบตามเป้าหมาย  

2) ผลการติดตามโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (Follow up) ประจำปี 2564 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ฯ ได้มีการปรับรูปแบบ

การจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด 
ในการดำเนินโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยดำเนินการจัดงาน 77 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั้ง 
รวม 308 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ภายในงานมีการให้บริการ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย 
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คลินิกชลประทาน และคลินิกหม่อนไหม จากการรายงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด 
จำนวน 198,417 ราย ร้อยละ 104.91 จากเป้าหมาย 189,139 ราย  มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น 24.7959 ล้านบาท ร้อยละ 94.77 ของงบประมาณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 26.1644 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีหน่วยงานระดับพ้ืนที่ไม่ครบทุกจังหวัด ทำให้บางหน่วยงาน
ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย  

การกำหนดจุดจัดงานในแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่กำหนดจากจุดที่มีปัญหาด้านการเกษตรที่หลากหลาย สำหรับการจัดงาน ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 
20 - 30 กรกฎาคม 2565 มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้ามารับบริการ
ได้ร่วมลงนามถวายพระพร รวมทั้งรับทราบเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในส่วนของการเข้ารับบริการของคลินิกขอ งเกษตรกร คลินิกพืช และ
คลินิกดิน เป็นคลินิกที่เกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.99 และร้อยละ 14.94  ซึ่งเกษตรกร 1 ราย สามารถเข้ารับบริการได้
มากกว่า 1 คลินิก  โดยพบว่า เกษตรกรเข้ารับบริการ 4 - 6 คลินิก ร้อยละ 37.05  รองลงมา เข้ารับบริการ 1 - 3 คลินิก ร้อยละ 26.29  ทั้งนี้เกษตรกรที่มาเข้ารับบริการ
ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้ารับบริการคลินิกมาก่อน ร้อยละ 60.86  และมีเกษตรกรที่เคยเข้ารับบริการมาก่อน ร้อยละ 39.14  โดยเคยเข้ารับบริการแล้ว 1 - 3 ครั้ง ร้อยละ 87.78 

2.1) ผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการคลินิก   
 จากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเกษตรกรในแต่ละคลินิก พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์

เพื่อมาชมงานทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 55.41 รองลงมา ขอเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในด้านต่าง ๆ และความรู้ทั่วไป ร้อยละ 29 .85 ขอรับของแจกหรือ
ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 13.51 และปรึกษาปัญหาในการทำเกษตร ร้อยละ 1.23 ซึ่งหลังจากเข้ารับบริการแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ 53.54  รองลงมา ได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต ร้อยละ 22.49  ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตร ร้อยละ 18.76  และได้ชมการสาธิต 
ร้อยละ 5.21 โดยเกษตรกรมีการนำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ 53.19  ซึ่งทำให้ปัญหาในการทำการเกษตรลดลง เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ มากที่สุด 
ร้อยละ 56.91 รองลงมา ช่วยให้คุณภาพผลผลิตทั้งด้านพืช สัตว์ และประมงดีขึ้น ร้อยละ 19.87  ที่เหลือช่วยในการลดใช้สารเคมี ต้นทุนในการทำการเกษตรลดลง 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีผลผลิตไว้บริโภคหรือจำหน่าย ระบบนิเวศในแปลงดีขึ้น ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ทราบรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน เกิดการรวมกลุ่ม เข้าใจวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เลี้ยงสัตว์ การใช้น้ำอย่างถูกวิธีมากขึ้น ร้อยละ 23.22   ส่วนเกษตรกรที่ไม่นำความรู้ หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ 46.81 ให้เหตุผลว่า ต้องการเข้าไปชมงาน
ทั่วไปเพียงอย่างเดียวมากที่สุด ร้อยละ 82.26 มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ยังไม่มีเวลาว่าง วิธีการยุ่งยาก จำคำแนะนำไม่ได้ไม่มีเงินทุน และอ่ืน ๆ ร้อยละ 17.74 

 จากการสำรวจเกษตรกรที่นำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ มีเกษตรกรบางส่วนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกผัก เลี้ยงไก่ 
เลี้ยงปลา การลดใช้เคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ การทำน้ำยาล้างจานใช้เอง เป็นต้น เฉลี่ย 809.63 บาทต่อเดือน จากเดิม 1,556.57 บาทต่อเดือน ลดลงได้ 746.94 บาทต่อเดือน 
และมีเกษตรกรบางรายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้ไปจำหน่าย เช่น ผัก ไก่ ไข่ไก่ ปลา และน้ำยาล้างจานที่ผลิตเอง เป็นต้น เฉลี่ย 1,047.66 บาทต่อเดือน 
จากเดิม 460.47 บาทต่อเดือน โดยเพิ่มขึ้น 587.19 บาทต่อเดือน 
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2.2) ผลลัพธ์จาการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
 การเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเกษตรกรที่จัดขึ้นในปี 2564  

พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ ร้อยละ 46.45 โดยหลังจากเข้าชมนิทรรศการ เกษตรกรนำความรู้ด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ โดยมีการนำพระบรมราโชวาท
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ร้อยละ 42.04  รองลงมา นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 40.93 นำแนวคิดไปปรับใช้ในการลดรายจ่ายในครัวเรือน 
ร้อยละ 16.07  และนำไปปรับใช้ในการทำอาชีพเสริม ร้อยละ 17.03  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าชมนิทรรศการ ร้อยละ 53.55 ให้เหตุผลว่า มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม
เป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถเข้าไปชมในบริเวณการจัดนิทรรศการได้   

 ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.76 โดยร้อยละ 98.14 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ให้เหตุผลว่า รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความสวยงาม เนื้อหาสาระดีมีประโยชน์ ทำให้มีความน่าสนใจ และเจ้าหน้าที่ประจำจุด
นิทรรศการให้คำแนะนำต่อผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างดี   

2.3) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  ปี 2564 
 ความพึงพอใจในภาพรวม เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ที่ค่าคะแนน 4.60 โดยร้อยละ 94.53 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ให้เหตุผลว่า การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมตัว
มาเข้ารับบริการ ในการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน เป็นต้น  เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เอาใจใส่ผู้มาเข้ารับบริการเป็นอยา่งดี 
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสถานที่ที่ใช้จัดงาน การอำนวยความสะดวก การตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดก่อนเข้าร่วมงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดงานมีความเหมาะสม อีกทั้งยังได้รับประโยชน์หลากหลายทั้งในด้านการเกษตรและนอกการเกษตรจากการเข้ารับบริการ และร้อยละ 5.47 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุดถึงปานกลาง  

2.4) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการจัดงานคลินิกครั้งต่อไป 
 เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.70 ต้องการให้หน่วยงานจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

เพื่อจะได้รับความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และได้รับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต รวมทั้ง
เวชภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้จัดงานรูปแบบเดิม ร้อยละ 88.25  ซึ่งเกษตรกรจะนำปัญหาด้านการทำเกษตรที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้มาขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักวิชาการ ร้อยละ 24.22  ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 75.78 จะเข้ารับบริการคลินิกโดยคาดว่าจะไม่นำปัญหาด้านการทำเกษตรมาปรึกษา แต่จะมาร่วมงานเพื่อหาความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม ่ๆ ทางด้านการเกษตรเพ่ิมเติม และขอรับของหรือปัจจัยการผลิตที่แจกภายในงานเท่านั้น 

3) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
3.1) จากการปรับรูปแบบการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 เกษตรกรยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์การเข้าชมงานส่วนใหญ่ต้องการเข้าชมงานเพื่อหาความรู้  นวัตกรรม และ
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เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตรเพิ่มเติม ดังนั้นในการจัดงานครั้งต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักควรประสานหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ มาร่วมแสดงในงานด้วย เพ่ือให้เกษตรกรได้รับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นทางเลือกใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรต่อไป 

3.2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้บางพ้ืนที่ต้องมีการจำกัด
ปริมาณเกษตรกรที่เข้าชมงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานในช่วงเวลาท้าย ๆ ไม่ได้รับแจกปัจจัยการผลิ ต ดังนั้นหน่วยงานที่มีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ควรจัดสรรปัจจัยการผลิตให้เพียงพอแก่ผู้มารับบริการในแต่ละช่วงเวลา  

3.3) งบประมาณที่ใช้ในการจัดคลินิกในแต่ละไตรมาสไม่เพียงพอ และมีการปรับลดเป้าหมายเกษตรกรที่มารับบริการในการจัดคลินิกแต่ละครั้ง จึงเห็นควร
ปรับลดจำนวนครั้งในการจัดงานจาก ปีละ 4 ครั้ง เหลือปีละ 2 ครั้ง โดยยังคงเป้าหมายเดิม เพื่อให้การจัดงานในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการจัดงาน
ไตรมาส 4 ซึ่งเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

1.2.12 โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตร กร เป็นต้นแบบในการทำงาน
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถ
ใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
เนื้อที่ 1,350 ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา และราษฎร งบประมาณ 3.3609 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2523 ล้านบาท (ร้อยละ 67.01)  

1) ผลการดำเนินงาน  
1.1) ด้านการสาธิต สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 300 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน 100 ไร่ จุดเรียนรู้

สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง 40 ราย การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว 8 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 6 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย  

1.2) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 2 ไร่ วัสดุสาธิตการแปรรูป หรือจัดกิจกรรมในโครงการ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน 2 ครั้ง เป้าหมาย 4 ครั้ง  

1.3) ด้านบัญชีและสหกรณ์ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี 30 ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 30 ราย ติดตามการจัดทำบัญชี 30 ราย จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นแผนงานประจำปีและพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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และตัวชี้วัดของโครงการ 1 ครั้ง 20 ราย ครบตามเป้าหมาย แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตาม แผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด 
พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงาน 1 สหกรณ์ 3 ครั้ง เป้าหมาย 4 ครั้ง  

1.4) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดเทคองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร
ด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 15 ราย จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ 100 ราย ฝึกอบรมการทำปุ๋ยดินขุยไผ่ และปุ๋ยหมักใบไผ่ใบไม้แห้งรวมเพ่ือการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร
ชุมชนบ้านกองแหะ 50 ราย ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งธนาคารอาหารชุมชนให้แก่เกษตรกร 50 ราย 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 60 ราย ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 60 รายครบตามเ ป้าหมาย 
การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผลการปลูกข้าวและธัญพืช 10 ราย เป้าหมาย 100 ราย   

1.5) ด้านอำนวยการโครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 2 กิโลเมตร ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 100 ไร่ ดูแลแปลง
สาธิตด้านการเกษตร 4 ไร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่โครงการ ฯ 
2 ครั้ง จัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการภายในพ้ืนที่โครงการ ฯ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 4 ครั้ง เป้าหมาย 6 ครั้ง 
และรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 8 ครั้ง เป้าหมาย 12 ครั้ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการเกษตรวิชญา ฯ 
1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค 1 ครั้ง เป้าหมาย 2 ครั้ง  

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้  
2.1) ด้านการสาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง 8 ไร่   
2.2) ด้านบัญชีและสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   
2.3) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย        
2.4) ด้านอำนวยการโครงการ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการ ฯ 1 โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงาน

การติดตามโครงการเกษตรวิชญา ฯ 1 เล่ม   
3) ผลการติดตามในพื้นที่  

3.1) การติดตามโครงการ ฯ กิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ดำเนินการ : สศท.1 ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการ
ส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด กษ. 8 หน่วยงาน ดำเนินการ ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมจำนวน 13 หลักสูตร  
มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 661 ราย สุ่มจำนวนตัวอย่างติดตามผลจำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.36  ของจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 

3.2) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เบื้องต้นในภาพรวมผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ที ่ได้รับการอบรมจากหน่วยงานในสังกัด กษ. ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 85.16 (นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดร้อยละ 63.28 และนำไปใช้ประโยชน์บางส่วนร้อยละ 21.88) ในด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ 
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การปลูกไผ่ การใช้ประโยขน์จากสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และร่วมกันป้องกันแนวไฟป่า การฝึกพูดแนะนำประโยชน์ของป่าไม้ และแหล่งน้ำในพื้นที่
ธนาคารอาหารชุมชน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การผลิตพืชปลอดภัย การขอ GAP การปลูกหญ้าแฝก การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน การรวมกลุ่มสหกรณ์ 
การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก การปลูกกาแฟ การปลูกอโวคาโด และไม่นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 14.84 เนื่องจากผู้ผ่านการอบรมบางส่วนมีอายุมาก มีภาระงานในแปลงเกษตรมาก เป็นต้น  

3.3) ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมเฉพาะรายที่นำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ 50.94 
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,340.61 บาทต่อปี จากการลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี/สารเคมี จากการนำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักสะเดา 
แผ่นกาวดักแมลง นำมาใช้ในแปลงเกษตร เป็นต้น การบริโภคพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน นำพันธุ์ปลาที่ได้รับแจกมาเลี้ยงโดยนำมาบริโภค
ในครัวเรือน และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในครัวเรือนจากการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยครัวเรือนละ 405.73 บาทต่อปี จากการนำพันธุ์ปลา
ที่ได้รับแจกมาเลี้ยง เมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถนำมาจำหน่าย และมีการจำหน่ายพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

3.4) ด้านสังคม การถ่ายทอดความรู้ ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นร้อยละ 55.28 เนื่องจากส่วนใหญ่อบรม
เพื่อเป็นความรู้เท่านั้น รองลงมาถ่ายทอดแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 13.82 และมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ 30.89 การรวมกลุ่มจากการส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ผ่านการส่งเสริม
และฝึกอบรมนำความรู ้ไปใช้ในการรวมกลุ ่ม ร้อยละ 27.05 ได้แก่  กลุ ่มเกษตรกรบ้านกองแหะ 60 ราย กลุ ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ กลุ ่มอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และไม่มีการรวมกลุ่มร้อยละ 72.95 
เนื่องจากอบรมเพ่ือเป็นความรู้เท่านั้น และเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่หมู่บ้านกองแหะ ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ไดค้่อนข้างยาก 

3.5) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่หลักสูตรที่ 4 การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ หลักสูตรที่ 8 ดินและการปรับปรุงดินบนพ้ืนที่สูง หลักสูตรที่ 10 เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรที่ 12 
การจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใต้โครงการเกษตรวิชญา พบว่าหลักงจากอบรมแล้วนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 78.95  เช่น สภาพดิน
ในแปลงเกษตรร่วนซุยมากข้ึน ปลูกพืชผักเจริญเติบโตดี และแมลงศัตรูพืชลดลง และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 21.05  

3.6) ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องร้อยละ 75.36 เช่นการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร การอนุรักษ์ป่าไม้
และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ไล่แมลงศัตรูพืช เป็นต้น รองลงมาไม่ดำเนินการต่อร้อยละ 24.35 และไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ 
ร้อยละ 20.29  เนื่องจากผู้ผ่านการอบรมบางส่วนเป็นผู้สูงอายุจึงอบรมไว้เป็นความรู้ และการรวมกลุ่มผู้ผ่าน การอบรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการอบรมยังมีไม่มาก 

4) ข้อค้นพบเบื้องต้นจากการติดตามผลโครงการฯ 

4.1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และทำการเกษตรแบบปลอดภัยมากขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักสะเดา แผ่นกาวเหนียวดักแมลง สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง 
ส่งผลให้แมลงศัตรูพืชลดลง ลดการใช้สารเคมีลงได้ และเห็นว่า ควรมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ที่แน่นอนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการผลิต  

4.2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในการอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่เพ่ือนำมาบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น 
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4.3) เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิล และปลาดุก ส่งผลให้มีปลาไว้บริโภคในครัวเรือนสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือจากการบริโภค
สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้ แต่เกษตรกรบางส่วนเห็นว่าพันธุ์ปลาค่อนข้างโตช้า เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว และน้ำในบ่อ
ปลาแห้งในฤดูร้อนและไม่ได้ซื้ออาหารปลามาเลี้ยง เป็นต้น ควรมีการสอบถามความต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นท่ีเพ่ิมเติม 

4.4) เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการปลูกกาแฟในพื้นที่ป่า สามารถเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ่ในอนาคตได้ แต่เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ปลูกกาแฟ 
และต้นกาแฟอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตจึงอบรมเพ่ือเป็นความรู้เพ่ิมเติม  

4.5) เกษตรกรได้รับความรู้วิธีบันทึกบัญชีและประโยชน์จากการบันทึกบัญชีครัวเรือน แต่ยังไม่ได้นำความรู้การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไปใช้ เนื่องจาก
เกษตรกรจะได้รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นรอบการผลิต ส่งผลให้รายรับน้อยกว่ารายจ่ายจึงขาดแรงจูงใจในการจดบันทึกบัญชี บางส่วนเป็นผู้สูงอายุ
มีปัญหาทางด้านสายตา จึงไม่มีเวลาจดบันทึกบัญชี เป็นต้น ควรมีการอบรมไปยังบุตรหลานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือนำความรู้มาถ่ายทอดหรือช่วยจดบันทึก
บัญชีแทน เป็นต้น  

4.6) เกษตรกรเห็นว่าความรู้ที่ได้รับการอบรม เช่น การปลูกอโวคาโด การแปรรูปชาเชียงดา และการแปรรูป ฟ้าทะลายโจรแคปซูล สามารถสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ถ้าในพื้นที่มีผลผลิตเพียงพอ และควรมีการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตมาแปรรูป และส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร 

 4.7) เกษตรกรเห็นว่าความรู้ที่ได้รับการอบรมด้านการปลูกหญ้าแฝก สามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ เนื่อง จากเกษตรกรส่วนใหญ่
เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ ซึ่งแปลงเกษตรอยู่บนพ้ืนที่สูงมีลักษณะแปลงเป็นแบบขั้นบันได 

 

1.2.13 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและ
โอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตาม แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ 8 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตร
แบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน 
และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ งบประมาณ 1.1348 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
0.7435 ล้านบาท (ร้อยละ 65.52)  
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1) ผลการดำเนินงาน  
  1.1) ด้านการสาธิต สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 30 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด. 30 ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน

ในการปลูกไม้ผลและพืชผัก 7 ไร่ แปลงเรียนรู้แปลงสาธิตการผลิตข้าว 1 ไร่ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 ไร่ 
สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 5 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  

 1.2) ด้านบัญชีและสหกรณ์ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี 40 ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 40 ราย ติดตามการจัดทำบัญชี 40 ราย ส่งเสริม
กลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 กลุ่ม 3 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
และการทำเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ 20 ราย เป้าหมาย 30 ราย  

1.3) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิชาการด้านพืช และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 10 ราย 
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย ครบตามเป้าหมาย  การติดตามแนะนำและขยายผลจาคการสาธิต
การผลิตข้าว 8 ครั้ง เป้าหมาย 12 ครั้ง 

1.4) ด้านอำนวยการโครงการ จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาอาชีพ เกษตรของสมาชิกกลุ่มและการทำเกษตร
แบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการพ้ืนที่ 1 ครั้ง ราย 20 ราย เป้าหมาย 30 ราย กิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานและประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ ในพ้ืนที่ 5 ครั้ง เป้าหมาย 6 ครั้ง 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ครั้ง เป้าหมาย 12 ครั้ง   

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้  
2.1) ด้านการสาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย   
2.2) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนบริหารจัดการแปลงหม่อน 2 ไร่   
2.3) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุ่ม  
2.4) ด้านอำนวยการโครงการ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ 1 โครงการ สนับสนุนการขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำสำหรับ

ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ 1 โรงเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนกิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและส หกรณ์
ในพ้ืนที่โครงการฯ และพ้ืนที่ขยาย 2 ครั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 ครั้ง จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ครั้ง ส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีแผนติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ 1 ครั้ง ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติ ดตามศูนย์อำนวยการ
โครงการฯ 1 เล่ม  
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3) ผลการติดตามในพื้นที่  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนจะลงติดตามในพ้ืนที่โครงการ 1 ครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์โควิดจึงต้องแบ่งการติดตามออกเป็นครั้งย่อย ๆ อยู่ระหว่าง

การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งดำเนินการแล้ว ร้อยละ 70 ส่วนการประชุมฝ่ายเลขายังไม่มีการเรียกประชุมโครงการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ ในคณะกรรมการจึงยังไม่มี
ผลการดำเนินงาน  
 

1.2.14 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน 
เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพ่ือสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิ คุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย 
ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ในครัวเรือน
อย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไป      
ได้ด้วนตนเอง เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ 37,119 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ    
บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ 20 หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน 11 หมู่บ้าน 
งบประมาณ 812,100บาท เบิกจ่ายแล้ว 471,800 บาท (ร้อยละ 58.10) 

1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการปลูกพืชเมืองหนาว 

จำนวน 20 ราย แนะนำส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยนำรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม อบรม/สอนแนะ/ติดตามการจัดทำบัญชี จำนวน 40 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านข้าว ติดตาม แนะนำ และขยายผล (ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง) จำนวน 20 ราย จากเป้าหมาย 15 ราย และถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว ติดตาม แนะนำและขยายผล 
(ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) จำนวน 5 ราย จากเป้าหมาย 30 ราย ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
และการทำการเกษตรเพ่ือท่องเที่ยวเชิงพัฒนาชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม 71 ราย จากเป้าหมาย 4 กลุ่ม 80 ราย   
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1.2) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาพันธุ์ จำนวน 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
วิเคราะห์และทบทวนพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ไร่ จากเป้าหมาย 4 ไร่ และศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 2 ไร่ จากเป้าหมาย 1 ไร่ แปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ไร่ จากเป้าหมาย 2 ไร่ 

1.3) ด้านอำนวยการโครงการ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพื่อร่วมกัน
วางแผนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม จำนวน 3 ครั้ง 60 ราย จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 80 ราย ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) จำนวน 3 ครั้ง จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการดังนี้ 
2.1) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 

20 ราย และหลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดภัย 40 ราย ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่ม จัดเวลาประชุมกลุ่มชาวบ้าน
เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของสมาชิกกลุ่ม จำนวน 4 ครั้ง 80 ราย 

2.2) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว จำนวน 10 ไร่ แปลงเรียนรู้การปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 10 ไร่ 
และแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย จำนวน 20 ไร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 4 ไร่ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม จำนวน 2 ไร่ 

2.3) ด้านอำนวยการโครงการ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ 6 ครั้ง ติดตามงานในพ้ืนที่ 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 
12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค 1 ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการ
โครงการฯ 1 ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ 1 เล่ม  

3) ผลการติดตามในพื้นที่  
สศก. อยู่ระหว่างวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล 
 

1.2.15 โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตข องประชาชน     
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เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอย
พระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน งบประมาณ 40.4024 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.6211 ล้านบาท ร้อยละ 65.89 

1) ผลการดำเนินงาน   
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดการรวมกลุ่ม

เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 9 กลุ่ม ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 
10 กลุ่ม 24 ครั้ง ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 30 ครั้ง แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
และการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์ 24 ครั้ง ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 30 ครั้ง เกษตรกร 185 ราย ร้อยละ 92.50 ของเป้าหมาย 200 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 900 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 10 ครั้ง เกษตรกร 100 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียน 2 โรงเรียน  
อบรมการฟอกย้อมสีเส้นไหมและการย้อมสีธรรมชาติ 10 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์/แปรรูปข้าว 278 ราย ร้อยละ 58.16 
ของเป้าหมาย 478 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันได 1 ครั้ง ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการด้านพืช 
139 ราย ร้อยละ 93.92 ของเป้าหมาย 148 ราย พัฒนาอาชีพเกษตรกร 9 กลุ่ม 90 ราย ร้อยละ 90.00 ของเป้ายหมาย 10 กลุ่ม เกษตรกร 100 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันได 1 ครั้ง ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 342 ราย ร้อยละ 84.24 ของเป้าหมาย 
406 ราย สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี 167 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว/ทดสอบพันธุ์ข้าว 54 ไร่ ร้อยละ 103.85 ของเป้าหมาย 52 ไร่ จัดทำจุดเรียนรู้
เรื่องข้าว 1 แห่ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 แห่ง สาธิตการเลี้ยงแพะ 8 ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยี
ทางการเกษตรด้านพืช 92 ไร่ ร้อยละ 57.50 ของเป้าหมาย 160 ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 3,120 ไร่ ร้อยละ 86.67 ของเป้าหมาย 3,600 ไร่ สาธิตการทำ
และการใช้น้ำหมัก 1,955 ไร่ ร้อยละ 93.10 ของเป้าหมาย 2,100 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 655 ไร่ ร้อยละ 79.39 ของเป้าหมาย 825 ไร่  ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ 20 ไร่ ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 25 ไร่ ปลูกชา 5 ไร่ ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 15 ไร่ ปลูกพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้านและยารักษาโรค 
4 ไร่ ร้อยละ 26.67 ของเป้าหมาย 15 ไร่   

1.3) การผลิตพันธุ์/สนับสนุนปัจจัย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร 33 ราย ร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย 40 ราย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว 
764,000 ตัว ร้อยละ 78.52 ของเป้าหมาย 973,000 ตัว  ผลิตลูกสัตว์ปีกได้ 485 ตัว ร้อยละ 97.00 ของเป้าหมาย 500 ตัว   

1.4) การอำนวยการ/ประชุม/ติดตาม จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม 9 ครั้ง 
เกษตรกร 180 ราย ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 10 กลุ่ม 200 ราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนก่อนเริ่มดำเนินการ 2 แห่ง จัดประชุมวางแผนการผลิตและ
การตลาดหม่อนผลสดแก่เกษตรกร 50 ราย ครบตามเป้าหมาย ติดตาม แนะนำ และขยายผล 20 ครั้ง ร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 32 ครั้ง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน
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โครงการระดับจังหวัดและระดับปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 17 ครั้ง ร้อยละ 43.59 ของเป้าหมาย 39 ครั้ง ประชุมหน่วยงานร่วมบูรณาการและจัดทำประชาคม 75 ราย 
ครบตามเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2 ครั้ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง ติดตามการดำเนินงาน/เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 3 ครั้ง 
ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง สนับสนุนการติดตามงานในพ้ืนที่โครงการฯ 2 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง  รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 6 ครั้ง 
ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6 หน่วยงาน ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 
12 หน่วยงาน ประชุมและติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานโครงการฯ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง   

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้  
2.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมปลูกหม่อนในโรงเรียนเพ่ือการบริโภค 2 โรงเรียน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อน 

2 โรงเรียน ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในโครงการ 2 ไร่  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 30 ราย สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 
(รายใหม่) 10 ราย สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 64) 10 ราย สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 63) 10 ราย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม อบรมส่งเสริมชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30 ราย  

2.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 แห่ง ปลูกกาแฟ 20 ไร่   
2.3) การผลิตพันธุ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตและขยายพันธุ์หม่อน 1,000 ต้น ผลิตลูกแพะ 4 ตัว  
2.4) การอำนวยการ   ประชุมชี้แจงโครงการ/สำรวจปัญหาความต้องการของเกษตรกร 1 ครั้งจัดเก็บข้อมูลเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย  

จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประจำศูนย์ 1 ราย ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 70 ราย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง  
3) ข้อค้นพบจากการลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกร พบว่า  

3.1) พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเป็นพ้ืนที่สูง จึงทำให้การประสานงาน และการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก 
3.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนบนพื้นที่สูงที่มีความหลากหลายทางชนเผ่า ทำให้มีปัญหาด้านการสื่อสารในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาถ่ินช่วยในการสื่อสาร 
 

1.2.16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพ้ืนที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพ้ืนที่
บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น  และการศึกษาวิจัยถ่ายทอด
ความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดม่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่
ขยายผล ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน งบประมาณ 5,915,180 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,816,700 บาท (ร้อยละ 47.62) 
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1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และ

ผักสวนครัว จำนวน 10 ราย หลักสูตรการจัดการพืชชุมชน จำนวน 10 ราย หลักสูตรการเพาะเห็ด จำนวน 20 ราย หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลผลิตในแปลงตนเอง
ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จำนวน 40 ราย และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ จำนวน 7 ราย ครบตามเป้ายหมาย สนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 10 ราย 
และส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร จำนวน 20 ราย ครบตามเป้าหมาย ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด จำนวน 30 ราย ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสด
ในโครงการ จำนวน 3 ไร่ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้า จำนวน 1 จุด ครบตามเป้าหมาย และในด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 
จำนวน 4 ครั้ง 40 ราย  ครบตามเป้าหมาย  

1.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ งานศึกษาและพัฒนาการปลูกข้าวในพ้ืนที่ทรงงาน จำนวน 2 ไร่ การพัฒนาการปลูกข้าวและยกระดับผลผลิตข้าว 
จำนวน 2 แปลง 50 ไร่ 100 ราย ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมข้าว จำนวน 5 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ่จัดทำพ้ืนที่แปลงเรียนรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช จำนวน 7 ไร่ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการจัดการศัตรูพืช จำนวน 10 ไร่ และดูแลแปลงสาธิตชาอูหลงในพื้นที่สาธิต 
จำนวน 10 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ด้านการพัฒนาที่ดินจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 90 ไร่  จากเป้าหมาย 300 ไร่ งานสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 
จำนวน 50 ไร่ จากเป้าหมาย 100 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. จำนวน 40 ไร่ จากเป้าหมาย 75 ไร่  และในด้านประมง ดำเนินการจัดทำจุดเรีย นรู้และสาธิตการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง จากเป้าหมาย 2 แห่ง 

1.3) ด้านการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนก้อนเห็ดให้เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 2,000 ก้อน ครบตามเป้าหมาย ด้านปศุสัตว์สนับสนุน
พันธุ์สัตว์ปีก จำนวน 50 ตัว ครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก จำนวน 843 ตัว จากเป้าหมาย 500 ตัว และด้านประมงดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย  

1.4) ด้านบัญชีและสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด 
จำนวน 1 สหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง และสนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านจัดทำเอกสารต่าง ๆ จำนวน 1 สหกรณ์ 
1 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.5) ด้านอำนวยการ จัดประชุมเวทีชุมชนในระดับพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมบูรณาการแผนและติดตามผล จำนวน 4 ครั้ง ประสาน
อำนวยการ และติดตามงานในพ้ืนที่ จำนวน 6 ครั้ง และจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 2 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ครั้ง จากเป้าหมาย 2 ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร โครงการศูนย์ภูฟ้า 
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ระดับจังหวัด/ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง จากเป้าหมาย 6 ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 ครั้ง 
จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการดังนี้ 
2.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมการปลูกผักและพืชตระกูลถั่ว จำนวน 10 แปลง ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 

จำนวน 50 แปลง ขยายผลการปลูกชาอูหลง จำนวน 10 แปลง และพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม ในส่วนของประมงดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 60 ราย  

2.2) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร จำนวน 2 งาน ในส่วนของปศุสัตว์ จัดทำแปลงเรียนรู้สุกร จำนวน 6 ตัว 
2.3) ด้านการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 1 ราย และ

สนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังฝึกอบรม จำนวน 40 ราย ในส่วนของปศุสัตว์ ดำเนินการผลิตลูกสุกรให้กับศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ จำนวน 60 ตัว 
2.4) ด้านอำนวยการโครงการ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง และจัดทำ

เล่มรายงาน จำนวน 1 เล่ม 
3) ผลการติดตามในพื้นที่  

สศก. อยู่ระหว่างวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล 
 

1.2.17 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพ้ื นที่เกษตร และชุมชน
เมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่าง  ๆ เก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับ
การเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่ งน้ำที่เพิ่มขึ้น และ
ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีเป้าหมายพ้ืนที่โครงการฯ ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา ทุ่งสง และเมือง
นครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง 1 อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 1 อำเภอ ได้แก่ ระโนด งบประมาณ 15,372,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,146,445 บาท 
(ร้อยละ 52.99) 
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1) ผลการดำเนินงาน 
1.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมอาชีพ โดยการอบรม สอนแนะการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี 300 ราย ครบตามเป้าหมาย 

ส่งเสริมการปลูกข้าวอายุสั้นผลผลิตสูงเพ่ือบริโภค และจำหน่าย 300 ไร่ ครบตามเป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวมด้านปศุสัตว์ 24 ครั้ง 246 ราย (เป้าหมาย 
24 ครั้ง 240 ราย) พัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 12 กลุ่ม 120 ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 102 ราย (เป้าหมาย 100 ราย) แนะนำ 
ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบ อาชีพเกษตร โ ดยนำรูปแบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 1 กลุ่ม 3 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) 40 ราย 
ครบตามเป้าหมาย การถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว พร้อมติดตามและขยายผล 27 ราย (เป้าหมาย 30 ราย) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย 
(เป้าหมาย 80 ราย) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิซาการด้านพืช และเทคโนโลยีทางเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 36 ราย (เป้าหมาย 48 ราย) กิจกรรมส่งเสริมการ
ขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พืชลุ่มน้ำปากพนัง 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ เรื่องการปลูกข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง 15 ราย 
ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) 120 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชอายุสั้น
ที่เหมาะสมในพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนัง 120 ราย ครบตามเป้าหมาย กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน 
พืชผัก) 140 ราย (เป้าหมาย 200 ราย) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 80 ราย (เป้าหมาย 120 ราย) กิจกรรมส่งเสริม
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 4 ครั้ง (เป้าหมาย 6 ครั้ง) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรร่วมกัน 10 ราย (เป้าหมาย 30 ราย) จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมและพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม 1 ครั้ง 20 ราย (เป้าหมาย 1 ครั้ง 30 ราย) กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ พัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร เพ่ือความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัย 5 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย พัฒนาเกษตรกร องค์ความรู้เทคโนโลยีด้าน
การตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 2 รุ่น ครบตามเป้าหมาย พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร 
ที่ประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว เพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพ 5 รุ่น ครบตามเป้าหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพ 33 ราย ครบตามเป้าหมาย 

1.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ และแปลงสาธิต เช่น สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 บ่อ ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ด้านพืช 
และเทคโนโลยีทางเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 293 ไร่ ครบตามเป้าหมาย พัฒนาศูนย์/แปลงเรียนรู้ปฏิรูปที่ดิน 6 ศูนย์/แปลง ครบตามเป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนา
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ ครบตามเป้าหมาย สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด และการทำปุ๋ยหมัก พด. รวม 580 ไร่ (เป้าหมาย 770 ไร่) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
841 ไร่ (เป้าหมาย 1,000 ไร่) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 222 ไร่ (เป้าหมาย 500 ไร่) ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม 20 ไร่ (เป้าหมาย 100 ไร่) การผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,007,000 ตัว (เป้าหมาย 2,000,000 ตัว) 
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1.3) การอำนวยการ กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565 100 เล่ม ครบตามเป้าหมาย พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภายใต้แผนแม่บทโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 1 ระบบ ครบตามเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ปี 2564 จำนวน 1 โครงการ ครบตามเป้าหมาย จัดประชุมสัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพ่ือสนองพระราชดำริ 19 ราย ครบตามเป้าหมาย ประสานบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 
ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ปี 2565 จำนวน 8 ครั้ง (เป้าหมาย 11 ครั้ง) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เป็นรายไตรมาส 2 ครั้ง 
(เป้าหมาย 4 ครั้ง) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ครั้ง (เป้าหมาย 
2 ครั้ง) ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะทำงานต่างๆ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เดือน (เป้าหมาย 11 เดือน) กิจกรรมเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 
1 ครั้ง (เป้าหมาย 2 ครั้ง) และจัดนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 2 ครั้ง (เป้าหมาย 3 ครั้ง) กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
ได้แก่ การจัดประชุมในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ ปี 2565 ด้านการพัฒนาอาชีพ 5 ครั้ง (เป้าหมาย 11 ครั้ง) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 1 ครั้ง 
(เป้าหมาย 2 ครั้ง) 

2) กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 
2.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ อบรมความรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยามแก่เกษตรกร

ในพ้ืนที่ตำบลคลองแดน และตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด 40 ราย อบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ตำบลบ้านขาว และตำบลคลองแดน 
อำเภอระโนด 20 ราย และอบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการตลาด (ออนไลน์) ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว และตำบลคลองแดน อำเภอระโนด 20 ราย กิจกรรมที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ได้แก ่การพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค ด้านการตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
2 ราย กิจกรรมการอบรมการแปรรูปผลไม้ ได้แก่ กล้วย ขนุน และมะม่วง 33 ราย  

2.2) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ และแปลงสาธิต เช่น สาธิตการเลี้ยงแพะแกะ 30 ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าว
พันธุ์พ้ืนเมือง 2 ไร่ จัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด 1 แห่ง สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน 3 ไร่  

2.3) การอำนวยการ กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ จัดทำรายงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 เล่ม กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ รวบรวม
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แผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง และจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 เล่ม 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรในพื้นที่โครงการฯ 1 ครั้ง จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 1 เล่ม จัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2565 ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 เล่ม จัดทำรายงานการติดตามด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ 1 เล่ม  

3) ผลการติดตามในพื้นที่  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ไปแล้ว 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 

9 - 28 มิถุนายน 2565 และมีแผนติดตามครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ตารางผลการดำเนนิงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงัคม 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและตัวแบบความส าเร็จใน ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต
2.เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียวท่ีบูรณาการด าเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
3. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพท่ี สอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
ให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพ่ึงตนเองได้
4. พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ พัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์
5. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็น ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน

เป้าหมายของโครงการ 1. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ต าบล
2. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ต าบล
3. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 3 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน 2 ต าบล
4. แปลงเกษตรกรต้นแบบ
5. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 3,028,210  บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมวิชาการเกษตร
    1. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ราย 62                    64 103.23
และเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
    2.พ้ืนท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช ไร่ 146                  62 42.47
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,875,000        1,109,939         59.20
กรมการข้าว
    1. แปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี ไร่ 10                    0 0.00 ด าเนินการเดือน มิ.ย.-ก.ย. 65
    2. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ราย 50                    0 0.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 230,000           77,301 33.61
กรมประมง
    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าแจกจ่ายเกษตรกร ตัว 800,000           695500 86.94
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 121                  85 70.25
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 78,100             49,691 63.62
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก ราย 100                  100 100.00
    2. ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 1,000               1,000 100.00
    3. ปลูกพืชอาหารสัตว์  ไร่ 20                    20 100.00
    4. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คร้ัง 4                      4 100.00

ราย 40                    40 100.00
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ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)

หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)

หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย

    5. พัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่ม 2                      0 0.00
ราย 20                    0 0.00

    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 110,200           34,960 31.72
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 250                  185 74.00
    2. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 35                    25 71.43
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 135,250           100,750 74.49
กรมส่งเสริมการเกษตร 
    1. ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ ไร่ 40                    0 0.00
    2. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเพ่ิม ราย 50                    50 100.00
ประสิทธิภาพ การผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. แปลงเรียรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก ไร่ 5                      0 0.00
และการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 452,000           146,000 32.30
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง สหกรณ์ 1                      1 100.00
และด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน าหลักปรัชญา คร้ัง 4                      4 100.00
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
     2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงาน คร้ัง 1                      1 100.00
ของสหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงาน ราย 20                    10 50.00
ประจ าปี และพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด
ของโครงการ
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ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)

หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย

     3. สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน สหกรณ์ 1                      1 100.00
ด้านการจัดท า เอกสารต่างๆ ในสหกรณ์
     3. สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน ราย 1                      1                       100.00
ด้านการจัดท า เอกสารต่างๆ ในสหกรณ์
    4. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 60                    0 0.00
    5. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 116,780           86,350              73.94
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง คร้ัง 4                      3 75.00
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ คร้ัง 1                      1 100.00
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
    3. จัดท าเล่มรายงานสรุปผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. คร้ัง 4                      3 75.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 30,880             28060 90.87

บาท 3,028,210       1,633,051 53.93
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โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267  E-mail: rdpcc857@gmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่งเศรษฐกรช านาญการพิเศษ และ นายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  
งบประมาณรวมท้ังส้ิน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

2. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ท้ังท่ีนอกและในเขตป่าไม้ให้มีความรู ความเข้าใจ และส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน
 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ อย่างย่ังยืน
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ได้รับประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อความจ าเป็นของชุมชนอย่างย่ังยืน อีกท้ังยังท าให้พ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการปี 2565 จ านวน 1,068,130  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมวิชาการเกษตร
    1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทาง ราย 10                    10 100.00
การเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
   2. การจัดท าแปลงเรียนรู้ ไร่ 4                      4 100.00
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 119,000           67,700 56.89
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พ้ืนท่ี และเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร

แผนปฏิบัติงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดยโสธร
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

1. เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย 65)

ร้อยละ



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย 65)

ร้อยละ

กรมการข้าว
   1. แปลงศึกษาและพัฒนาพันธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ไร่ 5                      5 100.00
   2. แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการผลิตข้าว ไร่ 10                    10 100.00
   3. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ราย 50                    20 40.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 40,000             20,000 50.00
กรมพัฒนาท่ีดิน
   1. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไร่                   300 0 0.00
   2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่                     50 50 100.00
   3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่                     75 50 66.67
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท            858,250 172,900 20.15
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 35                    35              100.00
   2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 35                    35 100.00
   3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 35                    35 100.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 13,300             13,300       100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ 1                      1                 100.00

คร้ัง 4                      4                 100.00
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   1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน าหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน

   2. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน าหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย 65)

ร้อยละ

คร้ัง 1                      1 100.00

ราย 20                    20 100.00

   5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 60                    0 0.00
6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 8,780               8,600 97.95
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง คร้ัง 4                      3                 75.00
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   2. ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม คร้ัง 1                      1 100.00
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
   3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ คร้ัง 4                      3                 75.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 28,800             28,800 100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 1,068,130       311,300 29.14
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   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงานของ
สหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงานประจ าปีและ
พัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ

   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงานของ
สหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงานประจ าปีและ
พัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267 E-mail: rdpcc857@gmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่งเศรษฐกรช านาญการพิเศษ



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ

3. เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน  าด้านการอุปโภค และการประปา เพ่ือรักษาระบบนิเวศผลักดันน  าเค็มและน  าเน่าเสียในแม่น  าปราจีนบุรี และแม่น  า
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 371,142,300  บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมชลประทาน
    1. ผลการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 2 1.0 53.50
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย (สะสมทั งงานก่อสร้างฯ) บาท 9,078,000,000     8,208,000,000     90.42
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 371,111,500       91,891,000         24.76
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4                         3 75.00
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2-8

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย

 65)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

แหล่งน  าพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

2. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพื นท่ีลุ่มน  าปราจีนบุรีและลุ่มน  าสาขาในเขตพื นท่ีอ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 โครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าต้นทุนและเพ่ิมพื นท่ีชลประทาน ในเขตอ าเภอนาดีและอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย

 65)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

   2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม ครั ง 1 1 100.00
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
   3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ เล่ม 4                         3 75.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 30,800                30,800 100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 371,142,300       91,921,800         24.77
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่งเศรษฐกรช านาญการพิเศษ
โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267  E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือเป็นการน้อมน าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี
3. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตหรือเย่ียมชมการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
4. เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม
5. เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
และประชาชนในพ้ืนท่ีด าเนินโครงการท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิก
6. เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชด าริ
7. เพ่ือน้อมน าแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน

เป้าหมายของโครงการ 1. ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีและรอบเขตพ้ืนท่ีด าเนินโครงการท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. โครงการพระราชด าริ
5. นักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 396,435.40  บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือด าเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ประสาน ติดตาม บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ครั ง 10 7 70.00
ท่ีเก่ียวข้อง
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 8,640.00 5,600.00 64.81
กรมการข้าว
    1. ประชุม วางแผน เตรียมความพร้อม ครั ง 2 2 100.00
    2. จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวท่ีเหมาะสม (นาปี 2565) ไร่ 2 0 0.00
    3. จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวท่ีเหมาะสม (นาปรัง 2565) ไร่ 2 2 100.00
    4. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ครั ง 28 17 60.71
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 60,000.00 40,535.80 67.56
กรมประมง 
    1. การเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 30 30 100.00
    2. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 0 0.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 46,400.00 29,045 62.60
กรมวิชาการเกษตร 
    1. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ราย 30 30 100.00
ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
    2. จ านวนพื นท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง ไร่ 1 1 100.00
การเกษตรด้านพืช
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 92,500.00 89,083.00      96.31
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละเป้าหมาย



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละเป้าหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร 
    1. ดูแลแปลงผักในโรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักในภาชนะ โรงเรือน 1 1 100.00
    2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการ ครั ง 5 1 20.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 44,000.00 41,599.00 94.54
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีโครงการ ครั ง 4 4 100.00
ให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตร ราย 30 43 143.33
โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม
    2. แนะน า ส่งเสริมข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีโครงการ ครั ง 4 4 100.00
ให้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ราย 30 43 143.33
และประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,300.00             1,300 100.00
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง คร้ัง 4                         3                   75.00
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   2. ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วม คร้ัง 1                         1 100.00
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
   3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ คร้ัง 4                         3                   75.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 143,595.40         90,995.40      63.37
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 396,435.40        298,158.20   75.21
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ และนายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ท่ีสอดคล้องกับสภาพพื นท่ีและวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ให้บริการและ
พัฒนาเพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงในพื นท่ีตามแนวพระราชด าริ พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว
สืบสานตามรอยยุคลบาทเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ พื นท่ีเป้าหมาย : พื นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง 2) หมู่ 3 บ้านห้วยเด่ือ ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) 3)
หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ต าบลผาบ่อง (ศูนย์ฯโป่งแดง) 4) หมู่ 7 บ้านห้วยแก้ว ต าบลผาบ่อง 5) หมู่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ต าบลผาบ่อง 6) หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง
ต าบลผาบ่อง 7) หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู ต าบลปางหมู 8) หมู่ 4 บ้านในสอย ต าบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) 9) หมู่ 6 บ้านสบป่อง ต าบลปางหมู 10) หมู่ 7 บ้านสบสอย
 ต าบลปางหมู 11) หมู่ 8 บ้านไม้แงะ ต าบลปางหมู 12) หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ ต าบลปางหมู  13) หมู่ 13 บ้านดอยแสง ต าบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 2,673,950 บาท  
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมวิชาการเกษตร
    1. จ านวนเกษตรท่ีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ราย 10                      0 0.00  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

 2.5 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

    2. พื นท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ไร่ 59                      59 100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,530,500.00    1,506,563.40    98.44
กรมการข้าว

    1. ท าแปลงเรียนรู้ด้านพันธ์ุ และด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ไร่ 12 12 100.00

    2. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน ไร่ 10 10 100.00
    3. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ราย 50 10 20.00

    4.  จัดท าแปลงขยายผลสู่ชุมชน ราย 50 12 24.00
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 220,000.00       162,500.00       73.86
กรมประมง
    1. การเพาะเลี ยงสัตว์น  า ตัว 550,000            500,000            90.91
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 20                      20.00 100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 58,100.00         43,336.00         74.59
กรมปศุสัตว์
    1. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ครั ง 1                        1 100.00

ราย 10                      10 100.00
    2. การพัฒนาอาชีพเกษตรกร  กลุ่ม 1                        0 0.00

ราย 10                      0 0.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 17,400.00         9,000.00           51.72
กรมหม่อนไหม
    1. กิจกรรมการดูและรักษาวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงแปลงหม่อน ไร่ 1                        1 100.00
ในโครงการ (สนับสนุนหม่อนและบริการจัดการแปลงหม่อน)
    2 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 8,000                 6,500 81.25

2-14



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการท า และการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 18                      18                     100.00
    2. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 26                      20                     76.92
    3. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาท่ีดินและดูแลรักษาพื นท่ีโครงการ โครงการ 1                        0 0.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 173,570.00       114,450.00       65.94
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
    1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 35                      35 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 35                      35 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 35                      35 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 13,300.00         13,300.00         100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
       1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตร ราย 50                      50 100.00
             การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ (ปีท่ี 2) ราย 5                        5 100.00
    2. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ
       2.1 แปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้และผักไฮโดรโปนิกส์  ไร่ 1                        1 100.00
       2.2 แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ไร่ 1                        1 100.00
       2.3 แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน  โรงเรือน 4                        2 50.00
       2.4 แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไร่ 1                        0 0.00
       2.5 แปลงเรียนรู้การผลิตกุหลาบ ไร่ 1                        1 100.00
    3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2                        0 0.00
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 605,000.00       419,000.00       69.26
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย
เป้าหมาย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก กลุ่ม 1                        1 100.00
พระราชด าริให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบ ครั ง 3                        2 66.67 พื นท่ีกลุ่มเป้าหมายมีผู้ได้รับเชื อไวรัส
อาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ โคโรนา 2019 (Covid -19) ซ่ึงส่งผล
ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม กระทบต่อการเข้าไปแนะน าส่งเสริมเกษตรกร
    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพื นท่ีโครงการให้น้อมน าหลัก ราย 30                      20 66.67 ในพื นท่ี และการจัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการท า
เกษตรเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนิน ครั ง 1                        1 100.00
กิจกรรมของกลุ่ม และพัฒนาอาชีพเกษตรด้านการผลิต การตลาด ราย 30                      20 66.67
ในรูปแบบสหกรณ์
    3. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 11,580.00         5,450.00           47.06
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ประสานและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ ครั ง 12                      8 66.67
    2. จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ครั ง 10                      7 70.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 12,500.00         10,832 86.66
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4                        3 75.00
    2. ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื นท่ี ครั ง 1                        1 100.00
    3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. ครั ง 4                        3 75.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 24,000.00         24,000.00         100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 2,673,950.00    2,314,931.40   86.57
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเกรียงศักด์ิ พูนเกิด ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพ้ืนท่ีสูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวิตเพ่ือให้บริการและพัฒนา เพ่ือการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว 
สืบสานตามรอยพระบาท เพ่ือการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนท่ีเป้าหมาย 1) ศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ มีพ้ืนท่ี 5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 2) หมู่บ้านในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอก
จ าแป๋ อ าเภอเมือง 12 หมู่บ้าน 3) หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต่อเน่ืองกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 4 หมู่บ้าน 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง 
มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริไปศุ่พ้ืนท่ีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ  

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 1,456,535 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
       1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 50                    50 100.00
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ (ปีท่ี 2) ราย 5                      0.00
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 2.6 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

    2. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ
        2.1 ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถ่ินและเฟิร์น ไร่ 3                      3 100.00
        2.2 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนท่ีสูง ไร่ 1                      1 100.00
    3. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ไร่ 2                      2 100.00
    4. ขยายพันธ์ุไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1                      0 0.00
    5. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ป่า คร้ัง 1                      0 0.00
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 755,000           355,000 47.02
กรมการข้าว
    1. จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวสาลี ไร่ 2                      2 100.00
    2. จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตนาข้ันบันได ไร่ 2                      2 100.00
    3. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ ารุงดิน ไร่ 4                      4 100.00
    4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้ค าแนะน า และขยายผล ราย 50                    0 0.00 ด าเนินการในไตรมาส 3 และ 4
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 40,000             27,500        68.75
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเล้ียงแพะ - แกะ
       1.1 พ่อแม่พันธ์ุ  ตัว 20                    10 50.00
       1.2 ผลิตลูกและเล้ียงแกะรุ่น  ตัว 20                    10 50.00
    2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม คร้ัง 1                      1 100.00

ราย 10                    10 100.00
    3. การพัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่ม 1                      1 100.00

ราย 10                    10 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 52,800             35,000.00   66.29
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

กรมประมง
    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า ตัว 550,000           500,000      90.91

ราย 20                    20               100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 58,100             43,575        75.00
กรมวิชาการเกษตร
    1. จ านวนเกษตรท่ีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ราย 10                    1 10.00  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
    2. พ้ืนท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่ 36.50 32 86.30
ทางการเกษตรด้านพืช
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 375,000           348,060      92.82
กรมหม่อนไหม
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) ไร่ 0.25                 0.25 100.00
    2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) ไร่ 1                      1 100.00
    3. ผลิต และเพาะช าพันธ์ุหม่อนผลสด ปลูกภายในโครงการ ต้น 1,000               0 0.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ
และสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบด า ถุงด า)
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 10,000             10,000        100.00
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการท า และการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 7                      7 100.00
    2. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 7                      7 100.00
    3. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาท่ีดินและดูแลรักษาพ้ืนท่ีโครงการ โครงการ 1                      0 0.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 108,255           92,250        85.22
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    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 35                    35.00 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 35                    35.00 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 35                    35.00 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 13,300             13,300.00   100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก กลุ่ม 1                      1                 100.00
พระราชด าริให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบ คร้ัง 3                      2                 66.67 พ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายมีผู้ได้รับเช้ือไวรัส
อาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ โคโรนา 2019 (Covid -19) ซ่ึงส่งผล
ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม กระทบต่อการเข้าไปแนะน าส่งเสริมเกษตรกร
    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน าหลัก ราย 30                    20 66.67 ในพ้ืนท่ี และการจัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการท า 
เกษตรเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนิน คร้ัง 1                      1 100.00
กิจกรรม และพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม ราย 30                    20 66.67
    3. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 11,580             7,500.00     64.77
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      1. ประสานและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ คร้ัง 12                    8 66.67
      2. จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงา คร้ัง 10                    7 70.00
      3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 12,500             10,832.50   86.66
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง คร้ัง 4                      3 75.00
    2. ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี คร้ัง 1                      1 100.00
    3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. คร้ัง 4                      3 75.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 20,000             20,000.00   100.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 1,456,535 963,018 66.12
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเกรียงศักด์ิ พูนเกิด ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และท่ีดินท ากิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต
2. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ดิน น  า ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างม่ันคงและย่ังยืน
4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 1,823,475 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมการข้าว          
1. จัดท าเวทีชุมชน ครั ง 1 1                       100.00
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าว ติดตามกลุ่มอาชีพและวิเคราะห์ ราย 20 20                     100.00
ปัญหาร่วมกัน          
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หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565



หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

3. จัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล ราย 2 0.00
4. จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 40 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 80,000.00 23,200.00         29.00  
กรมประมง        
1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 625,000 400,000 64.00  
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 50 50 100.00  
3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 1 100.00  
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 94,100.00 67,900.00 72.16  
กรมปศุสัตว์          
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ครั ง 1 1                       100.00  
  ราย 10 10                     100.00  
2. การพัฒนาอาชีพเกษตรกร  กลุ่ม 1 1                       100.00  
  ราย 10 10                     100.00  
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 17,400.00 17,400.00         100.00  
กรมหม่อนไหม          
1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติด้วยวัสดุธรรมชาติ (2 วัน) ราย 10 10                     100.00  
2. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี ยงไหม (สนับสนุนวัสดุสาธิต และฝึกปฏิบัติ โรงเรียน 1 1                       100.00  
การเลี ยงไหม) ราย 8 8                       100.00  
 แก่โรงเรียน และเกษตรกร          
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 44,000.00 44,000.00         100.00  
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หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

กรมพัฒนาท่ีดิน          
1. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 70 50 71.43  
2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 350 260 74.29  
3. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินในโครงการ โครงการ 1 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 344,750.00 260,900.00 75.68  
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม          
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน ราย 60 60 100.00  
    - จังหวัดสระแก้ว ราย 40 40 100.00  
    - จังหวัดปราจีนบุรี ราย 20 20 100.00  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ราย 4 3 75.00  
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 817,800.00 744,600 91.05  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์          
1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 25 25                     100.00  
2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 25 25                     100.00  
3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 25 25                     100.00  
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 9,500.00 9,500 100.00  
กรมส่งเสริมการเกษตร          
1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ          
  1.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตร ราย 100 100 100.00  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง          
  1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 10 10 100.00  
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หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม 7 3                       42.86
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 170,000.00 114,300.00 67.24  
กรมส่งเสริมสหกรณ์          
1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ สหกรณ์ 5 5 100.00  
ให้มีความเข้มแข็งและด าเนินการตามแผนพัฒนา ครั ง 20 20 100.00  
 สหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของ        
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน        
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ครั ง 5 2                       40.00  
การด าเนินงานของสหกรณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง ราย 100 40                     40.00  
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ 1 1 100.00  
ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ราย 1 1 100.00  
ในสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ ากัด)        
4. สมาชิกสหกรณ์ในพื นท่ีมีรายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 60 0 0.00 ประเมินไตรมาส 4
เม่ือเทียบกับปีก่อน      
5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 125,100.00 96,100.00 76.82  
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
1. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดท่ีด าเนินงานในพื นท่ี ครั ง 1 1 100.00
โครงการพื นท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ          
2. ประชุมสรุปติดตามผลการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัดท่ีด าเนินงานในพื นท่ี ครั ง 1 1 100.00
โครงการจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ          
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หน่วย
ร้อยละ

แผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค

3. ประสานงาน อ านวยการ จัดประชุมคณะท างาน ครั ง 2 2 100.00
4. ระดมข้อมูลสู่ความต้องการ การส่งเสริม ครั ง 5 4 80.00  
และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร อย่างมีส่วนร่วม          
ในต าบลบุพราหมณ์ แก่งดินสอ และทุ่งโพธ์ิ          
 อ าเภอนาดี          
5. ติดตามประสานงาน อ านวยการ รายงานผล ครั ง 6 5 83.33  
การด าเนินงานของสหกรณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง           
6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 96,525.00 73,700.00 76.35  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4                       3 75.00
2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ี ครั ง 1                       0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร ครั ง 4                       3                       75.00
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 24,300.00         0 0.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 1,823,475.00   1,451,600.00   79.61
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต
เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าให้กับประชาชนในพื นท่ีให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร และขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางย่ิงขึ น เพ่ืออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน  าในพื นท่ีศูนย์ฯ  และชุมชน
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ 1) พื นท่ีศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการทั งสิ น 109.99 ไร่ 2) พื นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน 25,250 ไร่ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 1,464,830 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมวิชาการเกษตร
    1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรด้านพืช
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน

2.8 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

ร้อยละ



การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ

        1.1 การฝึกอบรม ราย 80                    80 100.00
        1.2 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  ไร่ 109                  109 100.00
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 953,750           711,561.78 74.61
กรมประมง
    1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1                      1 100.00
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 29,100             9,680 33.26
กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเลี ยงสุกร ตัว 10                    5 50.00
    2. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก ตัว 20                    20 100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 27,800             13,900 50.00
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 60                    45 75.00
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 200                  150 75.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 217,000           122,295 56.36
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 10                    10 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 10                    10 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 10                    10 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 3,800               3,800 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
        1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรการหลักสูตร ราย 100                  101 101.00
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ

        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5                      5 100.00
        1.3 ส่งเสริมการเลี ยงชันโรง รัง 80                    80 100.00
ส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ
        2.1 การเลี ยงชันโรง รัง 20                    20 100.00
        2.2 การเลี ยงผึ งโพรง รัง 5                      5 100.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 177,500           169,360 95.41
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื นท่ีโครงการอันเน่ือง กลุ่ม 1                      1 100.00
มาจากพระราชด าริ ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือ และ ครั ง 3                      3 100.00
พัฒนาการประกอบ อาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพื นท่ีโครงการให้น้อมน า ราย 30                    25 83.33
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต
และการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดการใช้สารเคมี
    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผน ครั ง 1                      1 100.00
การด าเนินกิจกรรมและพัฒนาอาชีพ เกษตรของสมาชิกกลุ่ม ราย 30                    25 83.33
    4. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 11,580             8,050 69.52
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.กิจกรรม "ช่วยพ่อท าสวน" ครั งท่ี 6 เน่ืองในวันคล้าย ราย 70                    70 100.00
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 20,000             20,000 100.00
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การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
หน่วย

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4                      3 75.00
    2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกร ครั ง 1                      0 0.00
ท่ีเข้าร่วมโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
    3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. ครั ง 4                      3 75.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 24,300 20,850 85.80  
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 1,464,830       1,079,497   73.69
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รายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ และนางสาวณัฐธยาน์ งามประภาพร ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267 E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ด าเนินงานสนองพระราชด าริท่ีได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากย่ิงข้ึน ส่งเสริมพัฒนาและ
บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตตามแนวพระราชด าริ ไปยังประชาชนให้สามารถน าไปปรับใช้
ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชด าริ ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์บริการฯ 
ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรสนอง
พระราชด าริท่ีมีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 1,302,730 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร            
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ        
       1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร ราย 100 100 100.00  
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง      
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.9 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

 เป้าหมาย 



 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

 เป้าหมาย 

        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00  
    2. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ ไร่ 80 0 0.00  
    3. ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จุด 5 3 60.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 508,000 245,844 48.39  
กรมการข้าว            
    1. ดูแลแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว ไร่ 3 3 100.00  
    2. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ราย 53 1 1.89  
    3. งบประมาณเบิกจ่าย   บาท 220,000 146,363 66.53  
กรมประมง            
    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า   พันตัว 2,000 1,090 54.50  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 208,000 109,610 52.70  
กรมปศุสัตว์            
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก   ตัว 20 40 200.00  
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ราย 40 40 100.00  
    คร้ัง 4 4 100.00  
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกร   ราย 20 0 0.00 มีแผนด าเนินงานช่วงเดือนสิงหาคม
    คร้ัง 2 0 0.00  
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 42,800 42,556 99.43  
กรมพัฒนาท่ีดิน          
1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 100 100 100.00  
2. สาธิตการท าปุ๋ยหมักตามสูตรของกรมพัฒนาท่ีดิน ไร่ 50 50 100.00  
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 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

 เป้าหมาย 

3. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินในโครงการฯ และดูแลรักษา โครงการ 1 0 0.00  
พ้ืนท่ีโครงการฯ          
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 260,500 215,190 82.61  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์          
1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 15 15 100.00  
2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 15 15 100.00  
3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 15 15 100.00  
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 5,700 5,700 100.00  
กรมส่งเสริมสหกรณ์            
1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สหกรณ์ 1 1 100.00  
และด าเนินการตาม แผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน า คร้ัง 4 4 100.00  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการด าเนินงาน        
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงาน คร้ัง 1 1 100.00  
ของสหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงาน ราย 20 20 100.00  
ประจ าปีและพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด        
ของโครงการ          
3. สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนท่ีมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 3 0 0.00  
สินค้าเกษตร   ร้อยละ      
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 8,780 7,490 85.31  
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 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

 เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ คร้ัง 4 3 75.00  
และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง            
2. ประชาสัมพันธ์ และการจัดงานประจ าปีของศูนย์บริการฯ คร้ัง 2 1 50.00  
3. ประสานอ านวยการ และติดตามผลการด าเนินงาน คร้ัง 10 7 70.00  
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 20,000 10,725 53.63  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร            
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง คร้ัง 4 3 75.00  
เพ่ือจัดท ารายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
2. ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ คร้ัง 1 1 100.00  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง            
3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ คร้ัง 4 3 75.00  
สหกรณ์            
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 28,950 27,230 94.06  

บาท 1,302,730 810,708 62.23  
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งบประมาณรวมท้ังส้ิน
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย  ต าแหน่ง เศรษฐกร



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธ์ุสัตว์
และส่งเสริมขยายพันธ์ุสัตว์ ไปสู่โครงการอันเน่ืองมาจาพระราชด าริท่ีขาดแคลน และราษฎรท่ียากจนในเขตพื นท่ีไม่ไกลจากศูนย์ เพ่ือศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี เพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร และผู้สนใจน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื นท่ีเป้าหมายให้มี
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนท่ีโครงการ : ท่ีดินในพระปรมาภิไธย จ านวน 4 แปลง เน้ือท่ีรวม 151 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม
ป่าโคกดงน้อย เนื อท่ีประมาณ 700 ไร่
พ้ืนท่ีเป้าหมายส่งเสริม : 1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 2) พ้ืนท่ีรอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3) พื นท่ีพัฒนาเพ่ือความม่ันคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ 4) พื นท่ีอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย 5) พื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรเป้าหมาย : 1) โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีพัฒนาเพ่ือความม่ันคงชายแดน 3) เกษตรกร
ในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดิ 4) เกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน 5) ราษฎรณ์ผู้สนใจท่ัวไป 6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายการด าเนินงาน : 1) เกิดความม่ันคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน  2) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ
ไม่น้อยกว่า 70 โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 2,547,029.4 บาท  
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.10 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมปศุสัตว์
   1. สาธิตการเลี ยงสัตว์ปีก ราย 100 100 100.00
   2. ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 1,000 912 91.20
   3. สาธิตการเลี ยงสุกร ตัว 10 10 100.00
   4. ผลิตลูกสุกร ตัว 120 31 25.83
   5. ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 10 10 100.00
   6. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครั ง 6 6 100.00

ราย 60 60 100.00
   7. พัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่ม 4 4 100.00

ราย 40 40 100.00
   8. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยืน (โรงเรียน) โรงเรียน 5 5 100.00
   9. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,479,400 1,213,100 82.00
กรมประมง
   1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 500,000 350,000 70.00
   2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 40 10 25.00
   3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 1 100.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 103,200 47,500 46.03
กรมหม่อนไหม
   1. กิจกรรมการส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติ ฝึกอบรม หลักสูตร ราย 10 10 100.00
การย้อมสีธรรมชาติ จ านวน 3 วัน โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 
ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย (รร.ขยายผล)
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน



ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

   2. กิจกรรมการดูแลรักษา แปลงหม่อนภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ไร่ 4 4 100.00 รับจัดสรรงบประมาณ งวด 2
ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 31,100 27,040 86.95
กรมวิชาการเกษตร
   1. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืช ราย 10 0 0.00 อยู่ในระหว่างด าเนินการ
และเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
   2. จ านวนพื นท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่ 10 0 0.00 อยู่ในระหว่างด าเนินการ
ทางการเกษตรด้านพืช
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 195,000 146,245 75.00
กรมพัฒนาท่ีดิน
   1. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 150 150 100.00
   2. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 50 50 100.00
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 179,750 179,750 100.00
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 56 56 100.00 ด าเนินการไตรมาส 1-2
   2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 56 56 100.00 ด าเนินการไตรมาส 2-3
   3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 56 56 100.00 ด าเนินการไตรมาส 3-4
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 21,280 21,280 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
   1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
    1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ราย 50 50 100.00
    1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 5 100.00
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

   2. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
    2.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ราย 50 50 100.00
    2.2 ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ต้น 1,500 1,500 100.00
   3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธ์ุไม้ผลและผักพื นบ้าน
    3.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธ์ุไม้ผลและผักพื นบ้าน ราย 50 50 100.00
    3.2 ผลิต/ขยายพันธ์ุไม้ผล และผักพื นบ้าน ต้น 1,500 1,500 100.00
   4. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
    4.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ราย 50 50 100.00
    4.2 จัดท าโรงเรือนเพาะเห็ดส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ โรงเรือน 2 2 100.00
    4.3 ผลิตก้อนเชื อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ก้อน 3,000 3,000 100.00
   5. ดูแลแปลงแม่พันธ์ุและแปลงรวบรวมพันธ์ุ 
    5.1 แปลงไม้ผล ไร่ 5 5 100.00
    5.2 แปลงพืชสมุนไพร ไร่ 3 3 100.00
   6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 485,000 387,000 79.79
กรมส่งเสริมสหกรณ์
   1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื นท่ีโครงการฯให้เกิดการรวม กลุ่ม 1 1 100.00
กลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
   2. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื นท่ีโครงการฯให้เกิดการรวม ครั ง 3 3 100.00
กลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

   3. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพื นท่ีโครงการให้น้อมน าหลัก ราย 30 20 66.67
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการท า
เกษตรผสมผสาน
   4. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรม ครั ง 1 1 100.00
และพัฒนาอาชีพ เกษตรของสมาชิกกลุ่ม
   5. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรม ราย 30 20 66.67
และพัฒนาอาชีพ เกษตรของสมาชิกกลุ่ม
   6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 11,580 8,800 75.99
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   1. จัดประชุมคณะท างานยุทธศาสตร์ ครั ง 1 1 100.00
   2.ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับอ าเภอ ครั ง 1 1 100.00
   3. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด ครั ง 1 0.00
   4. จัดประชุมประชาคมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ครั ง 1 1 100.00
2566 และคณะท างานระดับอ าเภอ
   5. การประสาน ติดตาม อ านวยการ ครั ง 2 1 50.00
   6. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั ง 1 0.00
   7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 10,000 8,880 88.80
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลาง ครั ง 4 3 75.00
   2. ติดตามผลการด าเนินงานในพื นท่ีจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ครั ง 1 1 100.00
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ
แผนปฏิบัติงาน

   3. จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร กษ. ครั ง 4 3 75.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 30,719 25,280 82.29

บาท 2,547,029 2,064,875 81.07
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งบประมาณรวมท้ังส้ิน
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ณัฐธยาน์ งามประภาพร ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267  E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพ่ือให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรในพื นท่ีห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
เป้าหมายของโครงการ จัดคลินิกเกษตร  308 ครั ง 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 20,409,135 บาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 135 43.83  
    2. เกษตรกรลงทะเบียน ราย 30,800 24,120             78.31  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 7,385,000 4,751,900        64.35  
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.11 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

ในคราวเดียวกัน และเพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ



หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ

กรมการข้าว
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 125 40.58  
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 15,000 7,368 49.12  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,302,000 379,400 29.14  
กรมประมง          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 199 64.61  
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 7,700 9,494 123.30  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,000,000 297,100 29.71  
กรมปศุสัตว์          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 224 72.73  
    2. เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์ ราย 15,400 13,872 90.08  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 2,702,400 553,300 20.47  
กรมวิชาการเกษตร
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 143 46.43
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 10,300 9,599 93.19
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 2,850,800 1,121,000 39.32
กรมหม่อนไหม          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 178 108 60.67  
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 6,000 3,424 57.07  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 605,200 334,500 55.27  
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หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย ร้อยละ

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 288 193 67.01  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,368,550 865,100 63.21  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 145 47.08  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 924,000 435,000 47.08  
กรมส่งเสริมสหกรณ์          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 308 228 74.03  
    2. เกษตรกรใช้บริการคลินิก ราย 10,000 14,360 143.60  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 700,700 384,800 54.92  
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
    1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั ง 232 167 71.98  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 444,230 266,200 59.92  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 2564 ราย 2,340 2,340 100.00
    2. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ปี 2565 ครั ง 12 16 133.33
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,126,255 725,340 64.40
รวมเกษตรกรใช้บริการ ราย 95,200 82,237 86.38
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 20,409,135 10,113,640     49.55
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หมายเหตุ  :  จ านวนคร้ังในการจัดคลินิกจะใช้ข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ 308 คร้ัง ส าหรับจ านวนเกษตรกรจะใช้ข้อมูลของทุกหนวยงาน เน่ืองจากเกษตรกรสามารถ
                 เข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิกต่อการจัดงาน 1 คร้ัง

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางยุพา  ต่ายธานี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร./โทรสาร 02-579-8267    E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการท างานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน 
ในการท าเกษตรแบบย่ังยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนท่ีป่าไม้เป็นแหล่ง
ผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

เป้าหมายของโครงการ บ้านกองแหะ หมู่ท่ี 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เน้ือท่ี 1,350 ไร่ ได้รับพระราชทานท่ีดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565  จ านวน 3,360,980 บาท   
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมพัฒนาท่ีดิน            
    1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด   ไร่ 50 50 100.00  
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 300 300 100.00  
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตร พด. ไร่ 100 100 100.00  
    4. ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางล าเลียง กิโลเมตร 2 2 100.00  
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.12 โครงการเกษตรวิชญา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 



หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

    5. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 100 100 100.00  
    6. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ โครงการ 1 0 0.00  
    7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 860,000 629,384 73.18  
กรมการข้าว          
    1. จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื นท่ีสูง ไร่ 8 0 0.00  
    2. การจัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว ไร่ 8 8 100.00  
    3. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ราย 100 10 10.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 380,000.00 278,088 73.18  
กรมประมง          
    1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 40 40 100.00  
    2. จุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 1 100.00  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 64,100 51,137 79.78  
กรมวิชาการเกษตร          
    1. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดเทคองค์ความรู้ทางวิชาการ ราย 15 15 100.00  
ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)          

    2. จ านวนพื นท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่ 6 6 100.00  

ทางการเกษตรด้านพืซ            

    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 137,500 110,000 80.00  
กรมหม่อนไหม            
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 2 2 100.00  
    2. จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน คร้ัง 4 2 50.00  
    3. วัสดุสาธิตการแปรรูป หรือจัดกิจกรรมในโครงการ คร้ัง 1 1 100.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 22,000 16,000 72.73  
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หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม          
    1. ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ราย 100 100 100.00  
    1.1 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยดินขุยไผ่ และปุ๋ยหมัก ราย 50 50 100.00  
ใบไผ่ใบไม้แห้งรวมเพ่ือการใช้ประโยชน์        
จากแหล่งอาหารชุมชนบ้านกองแหะ        
    1.2 ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอย ราย 50 50 100.00  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างเครือข่าย        
แหล่งธนาคารอาหารชุมชนให้แก่เกษตรกร        
    2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ราย 1 0 0.00  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 1,501,200 997,196 66.43  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์            
    1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 30 30 100.00  
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 30 30 100.00  
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี   ราย 30 30 100.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 11,400 11,400 100.00  
กรมส่งเสริมการเกษตร            
    1. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 60 60 100.00  
หลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ          
    2. ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ราย 60 60 100.00  
    3. ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร ไร่ 4 4 100.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 203,000 58,400 28.77  
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หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

กรมส่งเสริมสหกรณ์            
    1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สหกรณ์ 1 1 100.00  
และด าเนินการตาม แผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน า คร้ัง 4 3 75.00  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการด าเนินงาน          

    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงานของ คร้ัง 1 1 100.00  

สหกรณ์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงาน ราย 20 20 100.00  

ประจ าปีและพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์        

และตัวช้ีวัดของโครงการ          

    3. สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนท่ีมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 60 0 0.00  
สินค้าเกษตร   ร้อยละ        
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 8,780 7,340 83.60  
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
    1. สนับสนุนติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ครั ง 6 4 66.67  
    2. สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของ กษ. ครั ง 2 2 100.00  
ในพื นท่ีโครงการฯ            
    3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ครั ง 1 0 0.00  
    4. จัดท าประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการภายในพื นท่ีโครงการฯ ครั ง 1 1 100.00  
    5. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ครั ง 12 8 66.67  
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 90,000 22,260 24.73  
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หน่วยแผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร          
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการเกษตรวิชญาฯ ครั ง 1 1 100.00  
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 2 1 50.00  
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามโครงการเกษตรวิชญาฯ เล่ม 1 0 0.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 83,000 71,110 85.67  
งบประมาณรวมท้ังส้ิน   บาท 3,360,980.00 2,252,315.79 67.01  
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โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267  E-mail: rdpcc857@gmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย ต าแหน่ง เศรษฐกร



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมความสามารถและโอกาสในการผลิต
และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เป้าหมายของโครงการ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก
ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน
นักเรียน และนักศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียงในอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ  

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 1,134,830 บาท   
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมพัฒนาท่ีดิน            
    1. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 30 30 100.00  
    2. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาท่ีดิน ไร่ 30 30 100.00  
    3. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดินในการปลูกไม้ผล ไร่ 7 7 100.00  
และพืชผัก          
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.13 ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)
ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย



ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)
ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

    4. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื นท่ีโครงการฯ โครงการ 1 0 0.00  
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 431,950 368,950 85.41  
กรมการข้าว          
    1. แปลงเรียนรู้ / สาธิตการผลิตข้าว ไร่ 1 1 100.00  
    2. การติดตามแนะน า และขยายผล ครั ง 12 8 66.67  
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 40,000 15,370 38.43  
กรมประมง          
    1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 1 1 100.00  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 24,100 18,100 75.10  
กรมปศุสัตว์          
    1. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก   ตัว 50 50 100.00  
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 8,400 4,200 50.00  
กรมวิชาการเกษตร          
    1. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ราย 10 10 100.00  
ทางวิชาการด้านพืช และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช          

(เกษตรกรขยายผล)            
    2. จ านวนพื นท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่ 5 5 100.00  
ทางการเกษตรด้านพืช            
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 105,000 105,000 100.00  
กรมหม่อนไหม           ไม่สามารถด าเนินการได้
    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 2 0 0.00 เน่ืองจากสถาณการณ์
บริหารจัดการแปลงหม่อน         โควิด 19 (COVID-19)
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 19,000.00 0 0.00  
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ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)
ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์            
    1. อบรม/สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 40 40 100.00  
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 40 40 100.00  
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี   ราย 40 40 100.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 15,200 15,200 100.00  
กรมส่งเสริมการเกษตร            
    1. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ          
     1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 50 50 100.00  
หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง          
     1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรต้นแบบ ราย 5 0 0.00  
    2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2 0 0.00  
    3. จัดท าแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ไร่ 2 2 100.00  
    4. สนับสนุนการขยายพันธ์ุไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน 1 0 0.00  
ส าหรับดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ          
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 333,000 140,400 42.16  
กรมส่งเสริมสหกรณ์            
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก กลุ่ม 1 1 100.00  
พระราชด าริให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา        

การประกอบอาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ คร้ัง 3 3 100.00  

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม          
    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน า ราย 30 20 66.67  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต          
และการท าเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ          
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ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรค เป้าหมาย 

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)
ร้อยละ

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติงาน หน่วย

    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนิน คร้ัง 1 1 100.00  
กิจกรรมและพัฒนาอาชีพ เกษตรของสมาชิกกลุ่มและการท าเกษตร          
แบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการพ้ืนท่ี ราย 30 20 66.67  
    3. งบประมาณเบิกจ่าย   บาท 11,580 8,850 76.42  
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
    1. กิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานและประชุม ครั ง 6 5 83.33  
คณะท างานศูนย์ฯ ในพื นท่ี            
    2. กิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตร ครั ง 2 0 0.00  
และสหกรณ์ในพื นท่ีโครงการฯ และพื นท่ีขยาย          
    3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ครั ง 1 0 0.00  
    4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้ สป.กษ. ครั ง 12 8 66.67  
    5. จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั ง 1 0 0.00  
    6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 80,000 19,080 23.85  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร           มีแผนจะลงติดตาม 1 คร้ัง 
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการฯ ครั ง 1 0 0.00 แต่ด้วยสถาณการณ์โควิดแบบต้องแบ่ง
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ครั ง 1 0 0.00 การติดตามออกเป็นคร้ังย่อยๆ
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามศูนย์อ านวยการโครงการฯ เล่ม 1 0 0.00 ซ่ึงด าเนินการแล้ว 70%
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   บาท 66,600 48,440 72.73 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
งบประมาณรวมท้ังส้ิน   บาท 1,134,830 743,590 65.52  
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โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267 E-mail: rdpcc857@gmail.com
ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย ต าแหน่ง เศรษฐกร



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความย่ังยืน โดนยึดผล
ประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีต้ัง เพ่ือสร้างทางเลือกในการด ารงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซ่ึงเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรม
ผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ น าไปสู่การเปล่ียนแปลงตนเอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่าง
เป็นธรรม โดยมีล าดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และย่ังยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน
ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วนตนเอง และเพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกันในชุมชน เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพ้ืนท่ีอย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนท่ีลุ่มน้ าห้วยเมืองงาม พ้ืนท่ีรวมประมาณ 37,119 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ 
และ 20 หมู่บ้านย่อยในต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพ้ืนท่ีนอกโครงการฯ จ านวน 11 หมู่บ้าน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 812,100 บาท  
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.14 โครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1. ประชุมคณะท างานโครงการฯ คร้ัง 6 0 0.00
    2. ติดตามงานในพ้ืนท่ี คร้ัง 4 0 0.00
    3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน คร้ัง 12 0 0.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 40,000 0 0.00
กรมการข้าว
    1. อ าเภอแม่อายและอ าเภอฝาง (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่)
     1.1 การวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการ ไร่ 4 1 25.00
     1.2 งานวิจัย ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาพันธ์ุ ไร่ 1 1 100.00
     1.3 การจัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิต ไร่ 4 0 0.00
     1.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ติดตาม แนะน า และขยายผล ราย 30 5 16.67
    2. อ าเภอแม่อายและอ าเภอฝาง (ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง)
     2.1 จัดท าแปลงเรียนรู้และสาธิต ไร่ 1 2 200.00
     2.2 แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ไร่ 2 1 50.00
     2.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ติดตาม แนะน า และขยายผล ราย 15 20 133.33
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 530,000 288,600 54.45
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 40 40 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 40 40 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 40 40 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 15,200 152,000 1,000.00
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565



แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว 
     1.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 20 20 100.00
หลักสูตรการปลูกพืชเมืองหนาว
      1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว ไร่ 10 0 0.00
    2. ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น
     2.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 20 0 0.00
หลักสูตรการปลูกไม้ยืนต้น
      2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ยืนต้น ไร่ 10 0 0.00
    3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย
      3.1 ถ่ายทอดความร้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 40 0 0.00
หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดภัย
      3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย ไร่ 20 0 0.00
    4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม 1 0 0.00
    5. การเบิกจ่ายงบประมาณ บาท 116,000 4,000 3.45
กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก กลุ่ม 4 4 100.00
พระราชด าริให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา คร้ัง 16 13 81.25                                            
การประกอบอาชีพเกษตรกรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน า กลุ่ม 4 3 75.00
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ราย 80 71 88.75
และการท าการเกษตรเพ่ือท่องเท่ียวเชิงพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 
30 มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนิน คร้ัง 4 3 75.00
กิจกรรมและพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม ราย 80 60 75.00 - มีก าหนดจัดเวทีชาวบ้านภายในเดือนส.ค.
    4. การเบิกจ่ายงบประมาณ บาท 32,400 27,200 83.95
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อ านวยการโครงการฯ คร้ัง 1 0 0.00
    2. ร่วมประชุมคณะท างานระดับจังหวัด/ภูมิภาค คร้ัง 1 1 100.00
    3. จัดท าเล่มรายงานการติดตามศูนย์อ านวยการโครงการฯ เล่ม 1 0 0.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 78,500 0 0.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 812,100 471,800 58.10
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาลุ่มน  าให้เป็นพื นท่ีอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม พร้อมทั งยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื นท่ีลุ่มน  ามีความเป็นอยู่ให้ดีขึ น พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาปรับใช้ในการท าการเกษตรของตนเองและการด าเนินชีวิต ในด้านต่าง ๆ
2) เพ่ือให้ประชาชนสามารด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง มีความสมดุลกับส่ิงแวดล้อม และเกษตรกร สามารถใช้ประโยชน์
จากลุ่มน  าได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน
3) เพ่ือให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านพืช สัตว์ ประมง ข้าว อย่างเหมาะสม และย่ังยืน
4) เพ่ือศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านพืช สัตว์ ประมง ข้าว  และหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ  11 ลุ่มน  า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเลย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการ ปี 2565 จ านวน 40,432,750 บาท  
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก กลุ่ม 10 9 90.00
พระราชด าริให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบ ครั ง 30 24 80.00
อาชีพเกษตรโดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการกลุ่ม
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติงาน

2.15 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคร้อยละเป้าหมาย



ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคร้อยละเป้าหมาย

    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพื นท่ีโครงการให้น้อมน าหลักปรัชญา ครั ง 30 24 80.00
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการท าเกษตรเชิง ราย 200 185 92.50
อนุรักษ์  
    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนิน ครั ง 10 9 90.00
กิจกรรม และพัฒนาอาชีพเกษตรของสมาชิกกลุ่ม ราย 200 180 90.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 81,000 52,600 64.94 มีการปรับลดงบประมาณ
กรมการข้าว
    1. ประชุมชี แจงโครงการ/ส ารวจปัญหา ความต้องการของเกษตรกร ครั ง 1 0 0.00
    2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนก่อนเร่ิมด าเนินการ แห่ง 2 2 100.00
    3. วิเคราะห์พื นท่ี และประเด็นปัญหา ครั ง 11 6 54.55
    4. จัดท าแปลงเรียนรู้เร่ืองข้าว/ทดสอบพันธ์ุข้าว ไร่ 52 54 103.85
    5. จัดท าจุดเรียนรู้เร่ืองข้าว แห่ง 2 1 50.00
    6. ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการผลิตและกระจาย ราย 478 278 58.16
เมล็ดพันธ์ุ/แปรรูปข้าว
    7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาด าแบบขั นบันได ครั ง 5 1 20.00
    8. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว ราย 40 33 82.50
    9. ติดตาม แนะน า และขยายผล ครั ง 32 20 62.50
    10. งบประมาณท่ีเบิจ่าย บาท 710,000 294,200 41.44
กรมประมง

ตัว 973,000 764,000 78.52  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 406 342 84.24  
    3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 4 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 535,400 322,900 60.31  
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    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า



ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคร้อยละเป้าหมาย

กรมปศุสัตว์
    1. สาธิตการเลี ยงแพะ ตัว 8 8 100.00
    2. ผลิตลูกแพะ ตัว 4 0 0.00
    3. สาธิตสัตว์ปีก ตัว 50 50 100.00
    4. ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 500 485 97.00
    5. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครั ง 10 10 100.00

ราย 100 100 100.00
    6. พัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่ม 10 9 90.00

ราย 100 90 90.00
    7. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยืนในโรงเรียน โรงเรียน 2 2 100.00
    8. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 306,300 200,000 65.30
กรมวิชาการเกษตร
    1. เกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช ราย 148 139 93.92
และเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
    2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ไร่ 160 92 57.50
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,389,500 1,273,200 91.63
กรมหม่อนไหม
    1. ส่งเสริมปลูกหม่อนในโรงเรียนเพ่ือการบริโภค โรงเรียน 2 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส  4
    2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โรงเรียน 2 0 0.00
    3. ผลิตและขยายพันธ์ุหม่อน ต้น 1,000 0 0.00
    4. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในโครงการ ไร่ 2 0 0.00
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคร้อยละเป้าหมาย

    5. ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ราย 50 50 100.00
    6. อบรม การฟอกย้อมสีเส้นไหมและการย้อมสีธรรมชาติ ราย 10 10 100.00
    7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 79,350 27,000 34.03
กรมชลประทาน
    1. จ านวนโครงการท่ีก่อสร้าง แห่ง 2 0 0.00 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
    2. พื นท่ีชลประทาน ไร่ 200 0 0.00
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 12,800,000 8,166,600 63.80
กรมพัฒนาท่ีดิน
    1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 3,600 3,120 86.67
    2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 2,100 1,955 93.10
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 825 655 79.39
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 22,709,500 15,602,600 68.71
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 167 167 100.00  
    2. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี ราย 167 167 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 167 167 100.00  
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 68,100 68,100 100.00  
กรมส่งเสริมการเกษตร
    1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสม ราย 900 900 100.00
ตามศักยภาพของพื นท่ี
    2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ราย 30 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคร้อยละเป้าหมาย

    3. ส่งเสริมการจัดท าแปลงด้านการเกษตร
     3.1 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพ่ือการอนุรักษ์ดิน และน  า ไร่ 25 20 80.00
     3.2 ปลูกกาแฟ ไร่ 20 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
     3.3 ปลูกชา ไร่ 15 5 33.33
     3.4 ปลูกพืชผักสมุนไพรพื นบ้านและยารักษาโรค ไร่ 15 4 26.67
    4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 10 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
    5. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 (รายใหม่) ราย 10 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
    6. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเน่ืองปี 64) ราย 10 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 5
    7. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 3 (ต่อเน่ืองปี 63) ราย 10 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 6
    8. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี หน่วยงาน 12 6 50.00
    9. ประชุมและติดตามโครงการกับคณะท างานโครงการฯ ครั ง 2 1 50.00
    10. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 639,000 373,600 58.47
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     1. ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนโครงการระดับจังหวัดและระดับ ครั ง 39 17 43.59
จังหวัดและระดับปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
    2. ประชุมหน่วยงานร่วมบูรณาการ และจัดท าประชาคม ราย 75 75 100.00
    3. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ราย 150 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
    4. จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ครั ง 6 2 33.33

ราย 100 0 0.00
    5. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ประจ าศูนย์ ราย 1 0 0.00 ด าเนินการไตรมาส 4
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ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

แผนปฏิบัติงาน หน่วย
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคร้อยละเป้าหมาย

    6. ติดตามเย่ียมเยียนเกษตรกรในพื นท่ีโครงการ ราย 70 0 0.00
    7. ติดตามการด าเนินงาน/เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรม ครั ง 6 3 50.00
    8. อบรมส่งเสริมชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ราย 30 0 0.00
    9. สนับสนุนการติดตามงานในพื นท่ีโครงการฯ ครั ง 4 2 50.00
   10. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ครั ง 12 6 50.00
   11. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานปี 2565 ครั ง 2 0 0.00
   12. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส ารวจแบบสอบถาม ครั ง 1 1 100.00
   13. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 770,200 74,300 9.65
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเชียงราย (ลุ่มน  าค า)
   1.1 ติดตามผู้ผ่านการอบรม ครั ง 1 1 100.00
   1.2 ร่วมประชุมคณะท างานระดับพื นท่ี ครั ง 1 0 0.00
   1.3 จัดท าเล่มรายงานการติดตาม เล่ม 1 0 0.00
2. ด าเนินงานพื นท่ีจังหวัดเลย (ลุ่มน  าหมัน)
   2.1 ติดตามผู้ผ่านการอบรม ครั ง 1 1 100.00
   2.2 ร่วมประชุมคณะท างานระดับพื นท่ี ครั ง 2 0 0.00
   2.3 จัดท าเล่มรายงานการติดตาม เล่ม 1 0 0.00
   2.4 จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน เดือน 4 2 50.00
3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 314,000 41,609 13.25
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 40,402,350 26,496,709 65.58
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการตเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื นท่ีสูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาต่อไป
2. เพ่ือการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื นท่ีบนท่ีสูง
3. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
4. เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถ่ิน
5. เพ่ือการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย่ังยืน จุดม่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

เป้าหมายของโครงการ 1. พื นท่ีทรงงาน ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
2. พื นท่ีขยายผล ในอ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน 

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการปี 2565 จ านวน 6,302,550 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

 กรมพัฒนาท่ีดิน 
   1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า ไร่ 300 90 30.00
   2. สาธิตการท าการใช้น  าหมักชีวภาพ ไร่ 100 50 50.00
   3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 75 40 53.33
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,890,500 200,100 10.58
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แผนปฏิบัติงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.16 โครงการภูฟ้าพัฒนา อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565

ค าช้ีแจง
ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย

ผลงานสะสม
(1 ต.ค. 64 - 30 

มิ.ย. 65)
ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย



แผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย

กรมการข้าว
   1. งานศึกษาและพัฒนาการปลูกข้าวในพื นท่ีทรงงาน ไร่ 2 2 100.00
   2. การพัฒนาการปลูกข้าวและยกระดับผลผลิตข้าว แปลง 2 2 100.00

ไร่ 50 50 100.00
ราย 100 100 100.00

   3. การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพื นเมืองเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ไร่ 5 5 100.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 280,000            210,000 75.00

กรมประมง
   1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ตัว 100,000 100000 100.00
   2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย 60 0 0.00
   3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี ยงสัตว์น  า แห่ง 2 1 50.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 116,200            73400.00 63.17
กรมปศุสัตว์
  1. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
      1.1 สุกร ตัว 6                       0 0.00
      1.2 ผลิตลูกสุกร ตัว 60                     0 0.00
      1.3 สัตว์ปีก ตัว 50                     50 100.00
      1.4 ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 500                   843 168.60
   2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครั ง 4                       4 100.00

ราย 40 40 100.00
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แผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย

   3. พัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่ม 2 2 100.00
ราย 20 20 100.00

   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 1,398,100 700,000 50.07
กรมหม่อนไหม
   1. ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ราย 30 30 100.00
   2. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในโครงการ ไร่่ 3 3 100.00
   3. กิจกรรมการเพาะเลี ยงถ่ังเฉ้า จุด 1 1 100.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 36,900              36,900 100.00
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
   1. อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ราย 40 40 100.00
ผลผลิตในแปลงตนเองผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
   2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรต้นแบบ ราย 1 0 0.00
ด้านการท าเกษตรผสมผสาน
   3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังฝึกอบรม ราย 40 0 0.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 881,700            681,400 77.28
กรมวิชาการเกษตร
   1. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ราย 7                       7 100.00
ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)
   2. จ านวนพื นท่ีจัดท าแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่ 7                       7 100.00
ทางการเกษตรด้านพืช
   3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 167,500            153,500           91.64
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แผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
   1. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว 
       1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 10 10 100.00
หลักสูตรการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและผักสวนครัว
       1.2 สนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ ราย 10 10 100.00
   2. ส่งเสริมการเพาะเห็ด
       2.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 20 20 100.00
หลักสูตรการเพาะเห็ด
       2.2 สนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ ก้อน 2,000 2,000 100.00
   3. จัดท าแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร งาน 2 0 0.00
   4. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชชุมชน
       4.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 10 10 100.00
หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชชุมชน
       4.2 สนับสนุนเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบ ไร่ 10 10 100.00
   5. ส่งเสริมการปลูกผัก และพืชตระกูลถ่ัว แปลง 10 0 0.00
   6. พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม 2 0 0.00
   7. ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ แปลง 50 0 0.00
   8. ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอูหลง ในพื นท่ีสาธิต ไร่ 10 10 100.00
   9. ขยายผลการปลูกชาอูหลง แปลง 10 10 100.00
   10. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 580,000 392,500 67.67
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แผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์
   1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สหกรณ์ 1                       1                      100.00
และด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด
   2. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ครั ง 4 4 100.00
และด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีก าหนด พร้อมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงาน ครั ง 1 1 100.00
ของสหกรณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงาน
ประจ าปี และพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี วัด
ของโครงการ
   4. จัดประชุมเชิงปฎิบัติกรเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงาน ราย 20 10 50.00 - พื นท่ีในกลุ่มเป้าหมายมีคน
ของสหกรณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นแผนงาน ได้รับเชื อไว้รัสโคโรนา 2019
ประจ าปี และพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี วัด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเข้าไป
ของโครงการ แนะน าส่งเสริมเกษตรกรในพื นท่ี
   5. สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน สหกรณ์ 1 1 100.00
ด้านการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ในสหกรณ์
   6. สนับสนุนเงินอุดหนุนจ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน ราย 1 1 100.00
ด้านการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ในสหกรณ์
   7. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ในพื นท่ีมีรายได้เพ่ิมขึ นเม่ือเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 60 0 0.00 - ก าหนดประเมินผลสิ นเดือน ก.ย.
   10. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 116,780            103,300 88.46
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แผนปฏิบัติงาน
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคเป้าหมาย
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

ร้อยละ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

หน่วย

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   1. จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ราย 2 2 100.00
   2. จัดประชุมบูรณาการแผนและติดตามผล ครั ง 4 4 100.00
   3. จัดประชุมเวทีชุมชนในระดับพื นท่ี ครั ง 2 2                      100.00
   4. ประสานอ านวยการและติดตามงานในพื นท่ี ครั ง 6 6                      100.00
   5. จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ครั ง 2 1 50.00
   6. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 370,000            265,600           71.78
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   1. ประชุมคณะท างานด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้า ครั ง 6                       1 16.67
ระดับจังหวัด/ส่วนภูมิภาค
   2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเกษตรกร ครั ง 2 0
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565
   3. จัดท ารายงาน เล่ม 1 0 0.00
   4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 77,500              0 0.00
งบประมาณรวมท้ังส้ิน บาท 5,915,180        2,816,700       47.62
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ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวรัดเกล้า บินกามัด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267  E-mail: rdpcc857@gmail.com



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยท้ังในพ้ืนท่ีเกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
2. เพ่ือป้องกันการรุกตัวของน้ าเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ าปากพนังและล าน้ าสาขาต่างๆ
3. เพ่ือเก็บกักน้ าจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอ่ืนๆ ในเขตลุ่มน้ าปากพนัง
4. เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานท่ีมีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่ส าหรับแหล่งน้ าท่ีเพ่ิมข้ึน
5. เพ่ือปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังให้ดีข้ึน โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด

เป้าหมายของโครงการ 1. พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 อ าเภอ 
ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา ทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
2. พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 1 อ าเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
3. พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 1 อ าเภอ ได้แก่ ระโนด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการปี 2565 จ านวน 3,026,130 บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.17 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไตรมาสท่ี 3 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน  2565



แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

กรมการข้าว
    1. กิจกรรมแปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง ไร่ 2 0 0.00  ด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 65
    2. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวอายุส้ันผลผลิตสูงเพ่ือบริโภค และจ าหน่าย ไร่ 300 300 100.00
    3. การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผล ราย 30 27 90.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 392,000 238,408 60.82
กรมประมง

    1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า ตัว 2,000,000        2,007,000 100.35
    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 80 20 25.00
    3. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า บ่อ 1 1 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 405,900 239,863 59.09
กรมปศุสัตว์

    1. สาธิตการเล้ียงแพะแกะ ตัว 30 0 0.00
    2. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปีก ตัว 50 0 0.00
    3. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม คร้ัง 24 24 100.00

ราย 240 246 102.50
    4. พัฒนาอาชีพเกษตรกร กลุ่ม 12 12 100.00

ราย 120 120 100.00
    5. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 302,100 151,052 50.00
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)



แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

กรมวิชาการเกษตร
    1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืช และเทคโนโลยี
 ทางเกษตร (เกษตรกรขยายผล)
        1.1 การฝึกอบรม ราย 48 36 75.00
        1.2 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 293 293 100.00
    2. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 907,700 500,496 55.14
กรมหม่อนไหม

    1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่ 3 0 0.00 รับจัดสรรงบประมาณ งวด 2
    2. จัดท าองค์ความรู้เร่ืองหม่อนผลสด แห่ง 1 0 0.00 รับจัดสรรงบประมาณ งวด 2
    3. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 15,000 0 0.00
กรมพัฒนาท่ีดิน

    1. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไร่ 1,000 841 84.10
    2. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ไร่ 500 375 75.00
    3. สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. ไร่ 270 205 75.93
    4. ปรัปปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียวเพ่ือปลูกข้าว ไร่ 500 222 44.40
    5. ปรัปปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปร้ียวเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน ไร่ 100 100 100.00
    6. ปรับปรุงพ้ืนท่ีบ่อกุ้งร้างในเขตน้ าเค็มเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และ ไร่ 100 20 20.00
ส่ิงแวดล้อม
    7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 10,568,000 5,037,380 47.67
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

    1. อบรมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ราย 100 102 102.00
    2. พัฒนาศูนย์/แปลงเรียนรู้ ศูนย์/แปลง 6 6 100.00
    3. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 992,100 831,411 83.80
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    1. อบรม/สอนแนะการจัดท าบัญชี ราย 300 300 100.00
    2. ก ากับ/แนะน าการจัดท าบัญชี ราย 300 300 100.00
    3. ติดตามการจัดท าบัญชี ราย 300 300 100.00
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 114,300 114,300 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร

    1. สนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกรต้นแบบ เร่ืองการปลูกข้าวพ้ืนเมือง ราย 15 15 100.00
ลุ่มน้ าปากพนัง
    2. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการอนุรักษ์และการเพ่ิมมูลค่าพืชท้องถ่ิน ราย 120 120 100.00
(ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด)
    3. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองพืชอายุส้ันท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี ราย 120 120 100.00
ลุ่มน้ าปากพนัง
    4. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิตไม้ผลคุณภาพ ราย 40 40 100.00
(ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด)
    5. กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการ ราย 200 140 70.00
โรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน พืชผัก)
    6. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ราย 120 80 66.67
หลักสูตรการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
    7. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน คร้ัง 6 4 66.67
    8. กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธ์ุพืชและอนุรักษ์พืชลุ่มน้ าปากพนัง คร้ัง 2 2 100.00
    9. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 505,000 304,320 60.26
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แผนปฏิบัติงาน หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย
ค าช้ีแจง

ปัญหา/อุปสรรคร้อยละ
ผลงานสะสม

(1 ต.ค. 64 - 30 
มิ.ย. 65)

กรมส่งเสริมสหกรณ์
    1. แนะน า ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กลุ่ม 1 1 100.00
ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร คร้ัง 3 3 100.00
โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
    2. แนะน า ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการให้น้อมน า ราย 30 10 33.33 พื นท่ีกลุ่มเป้าหมายมีผู้ได้รับเชื อไวรัส
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต โคโรนา 2019 (Covid -19) ซ่ึงส่งผล
และขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพเกษตรร่วมกัน กระทบต่อการเข้าไปแนะน าส่งเสริมเกษตรกร
    3. จัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00 ในพื นท่ี และการจัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้าน
และพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีด้วยวิธีการสหกรณ์ ราย 30 20 66.67
    4. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 11,580 9,050 78.15
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
        1.1 พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร เพ่ือความสามารถ กลุ่ม 5 5 100.00
ในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงงานวิจัย
        1.2 พัฒนาเกษตรกร องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการตลาดน าการผลิต รุ่น 2 2 100.00
สินค้าเกษตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
        1.3 พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มเกษตรกร รุ่น 5 5 100.00
ท่ีประกอบอาชีพเชิงเด่ียว เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพ
        1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา เล่ม 100 100 100.00
พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปี 2565
        1.5 ประสานบูรณาการขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนท่ี คร้ัง 11 8 72.73
ลุ่มน้ าปากพนังฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ปี 2565
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        1.6 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังฯ คร้ัง 4 2
เป็นรายไตรมาส
        1.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภายใต้ ระบบ 1 1 100.00
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
        1.8 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและ โครงการ 1 1 100.00
ส่งเสริมรายได้ปี 2564    
        1.9 จัดประชุมสัมมนาทบทวนผลการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพ ราย 19 19 100.00
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริ
        1.10 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี คร้ัง 2 1 50.00
ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี พ .ศ. 2565
        1.11 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการ คร้ัง 4 3 75.00
คณะอนุกรรมการส่ิงแวดล้อม คณะท างานต่างๆ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
        1.12 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง เดือน 11 8 72.73
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
        1.13 กิจกรรมเก็บข้อมูลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ คร้ัง 2 1 50.00
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังฯ
        1.14 จัดท ารายงานประจ าปีสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาอาชีพและ เล่ม 100 0 0.00
ส่งเสริมรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        1.15 จัดนิทรรศการเผยแพร่การด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและ คร้ัง 3 0 0.00
ส่งเสริมรายได้
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    2. จังหวัดสงขลา
        2.1 อบรมความรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยามแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี ราย 40 0 0.00
ต าบลคลองแดน และต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด
        2.2 อบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ราย 20 0 0.00
ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านขาว และต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด
        2.3 อบรมความรู้แก่เกษตรกรด้านการตลาด (ออนไลน์) ราย 20 0 0.00
ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านขาว และต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด
    3. จังหวัดพัทลุง
        3.1 การพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค ด้านการตลาดน าการผลิตสินค้าเกษตร ราย 2 0 0.00
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง
        3.2 การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราย 33 33 100.00
ในกลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเชิงเด่ียว เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพ
        3.3 กิจกรรมการอบรมการแปรรูปผลไม้ ได้แก่ กล้วย ขนุน และมะม่วง ราย 33 0 0.00
        3.4 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรวบรวมแผนการปฏิบัติงาน คร้ัง 1 0 0.00
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง ปี 2565
        3.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน คร้ัง 11 5 45.45
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังฯ ปี 2565 ด้านการพัฒนาอาชีพ
        3.6 การจัดประชุมในการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ คร้ัง 1 1 100.00
        3.7 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี คร้ัง 2 1 50.00
ลุ่มน้ าปากพนัง
        3.8 จัดท ารายงานประจ าปีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง เล่ม 15 0 0.00
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
    4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท 813,160 534,604 65.74
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลจาก คร้ัง 1 0 0.00
ครัวเรือนเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการฯ
    2. จัดท าเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เล่ม 1 0 0.00
เกษตรโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ
    3. จัดท าดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2565 ภายใต้แผนแม่บท เล่ม 1 0 0.00
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
    4. จัดท ารายงานการติดตามด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร เล่ม 1 0 0.00
ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังฯ
    5. งบประมาณเบิกจ่าย บาท 346,000 185,560 53.63

บาท 15,372,840 8,146,445 52.99
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